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Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling 1871.

i Riget. KjObenhavn den 2. Januar 1871. — ^^^^^
IbL Forestm. og Eesol. Protok. 1871 S. 1—2; Lovtidende for

Kgr. Danmark 1871 Nr. 1, S. 1—2; Algreen-Ussings Lovsaml.

1871 S. 1-3; TiSindiumstjornarmålefni Islands III, S. 123-25.*)

L5g um hina stj6rnarlegu sto&u Islands i rikinu.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

RlkisJ)ingi& hefir fallizt å log {)essi og "Vjer stabfest |)au

meb samjoykki Voru

:

1. gr. Island er 6a&skiljanlegur hluti Danaveldis

meB sjerstokum landsrjettiudam.

*) Til nærmere Oplysning kan efterses: I. Kigsdagstidenden

for 1870-71: Folketh. Tid. Sp. 43-45; 188-98, 294-95,

988-1002, 1016-18, og Landsth. Tid. Sp. 819-30, 1039,

1210-11, Tinæg Å. Sp. 1087-94, Tillæg B. Sp. 26—30,

Tinæg C. Sp. 115—18, 179—80. Jfr. hermed Depart. Tid.

1868 S. 987-94, samt Eigsdagstid. f. 1868—69: Folketh.

Tid. Sp. 55—56, 547—63, 594, 1612-72, 2245—2333,

5412-30, og Landsth. Tid. Sp. 836-68, 917—18, 1367-

1483, 1827—52, Tillæg A. Sp. 1241-1390, 2285-88,

2571-74, 2601-44, Tillæg B. Sp. 41-50, 575-94, 859-

64, 959—66; Eigsdagstid. f. 1869-70: Landsth. Tid. Sp.

221, 579-602, 620-21. 812-51. Tillæg A. Sp, 1977-80.

— IL Tibindi fra al{)ingi fslendinga 1869 I, S. 27, 29-32,

508-684, 735—88, 835, og IL S. 10-20, 258-79. 310—16!

353-78; Depart. Tid. 1869 S. 705-13, se ogsaa .Akt-

stykker vedkommende den islandske Forfatnings- og Fi-

nanssag«, trykt hos J. H. Schultz Khavn 1870 S. 1—386
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2 Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling.

1871. 2. gr. Å me&an ab Island ekki hefir fulltrua å

. Jannar. rikis|)inginu, tekur J)ab engan joatt i loggjofinni ura hin

almennu niålefni rikisins, en aptur å mot verbur |)es&

ekki krafizt, ab Island leggi neitt til hinna almennu

{)arfa rikisins, a raeban ab svo a stendur.
r

Um J)ab, hvort Island eigi ab hafa fulltrua å rikis-

l)inginu, verbur abeins åkvebib meb logura, sera bæbi

hib almenna loggjafarvald rikisins og hib sjerstaklega

loggjafarvald Islands samloykkir.

3. gr. Hin sjerstaklegu malefni Islands erujiessi:

1. Hin borgaralegu log, hegningarlogin og domgæzlan,

er hjer ab lytur, \i6 verbur engin breyting gjorb a

stobu hæsta rjettar sem æzta doms i islenzkum

målum an ])es& ab hib almenna loggjafarvald rikisins

taki l)ått i

2. logreglumalefui;

3. kirkju- og kennslumalefni;

4. lækna- og heilbrigbisniålefni;

5. sveita- og fåtækramalefui;

6. vegir og postgongur a Islandi;

7. landbunabur, fiskiveibar, verzlun, siglingar og abrir

atvinnuvegir;

8. skattaraål beinlinis og obeinlinis;

9. J)j6beignir, opinberar stofnanir og sj6bir.

4. gr. 011 gjold til aljoingis og landsstjornar, er

snertir Jpau malefni, sem nefnd voru i næstu grein å

undan, og {)ar å mebal eptirlaun j^au, sem nu eru goldin

eba eptirleibis verba veitt islenzkum enibættisraonnum.

8vo. Jfr. »Betænkning, afgiven af den ved allerh. Eesol.

af 20. Septbr. 1861 nedsatte Kommission«, trykt hos J. H.

Schultz Khavn 1863 S. 1-53 Svo; Tibindi fra alfingi fs-

lendinga 1865 1. S. 29, 31-32, 41-46, 783-908, 992-

1029 og II. S. 11-85, 417-31, 475-78, 500-06; Depart.

Tid. 1865 S. 509-21, 1867 S. G18-19, 713-42, 765-68;

Tibindi um stjornarmålefni fslands II. S. 426-27, samt

Tibindi fra al{)ingi fslendinga 1867 II. S. 4—5, 11-50,

449-95, 611-50, jfr. I. S. 796-961, 962-1029,1029-30.



Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling. 3

er hafa fengiS lausn fra einbætti, e&a ekkjum J)eirra e&a 1871.

bornum, skulu talin sjerstakleg gjold Islands, 2. Januar,

5. gr. Til hinna sjerstaklegu gjalda Islands skal

a ari hverju goldib lir rikissjo&nuni 30,000 rd. tillag og

i 10 år 20,000 rd. aukatillag, sem å {)eini 20 årum,

sera jDa fara i hond, verSur fært nlBur um 1000 rd, å

åri, j)annig ab ^a& sje alveg fallib nibur ab 30 årum

libnum,

A\ik afrakstursins af j^jobeignum Islands og opin-

beruni sjobuni, og af beinlinis og obeinlinis skattgjoldum,

sem Dii eru lieimt saman eba eptirleibis verba innleidd

å Islandi, skal talib meb hinum sjerstaklegum tekjum

Islands J)ab endurgjald, vextir af låni og borgun uppi

lån eba l)vi um likt, sem hvilir å islenzkum sveitarfje-

logum, stofnunum, embættum eba gjald})egnum rikis-

sjébnum til handa,

011 skuldaskipti, sem veriB hafa hingab til milli

rikissjobsins og Islands, eru hjer meb alveg å enda

kljåb.

g'^* Gjoldin til hiunar æztu stjornar hinna is-

lenzku raålefna \ Kaupmannahofn og soniulei&is til post-

ferba milli Danmerkur og Islands skulu greidd ur rikis-

sj6bnum.

Ef nokkurt gjald verbur lagt å l)e8sar p6stferbir

til hins sjerstaklega sjébs l'slands, verbur jafn mikib

dregib af års tillagi l3vi, sem åkvebib er handa Islandi

i 5. grein,

7. gr. pessi log o&last gildi 1. dag aprilra. 1871.

Frå Jjessum tima eru l)au storf å enda, sem rikisjpingib

hingab til hefir haft å hendi um fyrirkomulag å hinum

sjerstaklegu tekjum og litgjoldum Islands.

Eptir {)essu eiga allir hlutabeigendur sjerabhegba.

— Gefib å AmaliuhoU 2, dag januarm. 1871.

!
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4 Lo? om Islands forfatningsmæssige Stilling,

1871. Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling i

. Janaar. Riget.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

§ 1, Island er en uadskillelig Del af den danske

Stat med særlige Landsrettigheder.

§ 2. Saalænge Island ikke er repræsenteret i

Rigsdagen, udover det ingen Andel i Lovgivningen med

Hensyn til Rigets almindelige Anliggender, hvorimod

der heller ikke saalænge vil blive stillet noget Krav

til Island om Bidrag til Rigets almindelige Fornoden-

heder.

Sporgsmaalet om Islands Repræsentation i Rigs-

dagen kan kun afgjores ved en baade af Rigets al-

mindelige og Islands særlige Lovgivningsmyndighed ved-

tagen Lov.

§ 3. Islands særlige Anliggender ere

:

1. Den borgerlige Ret, Strafferetten og den hertil

horende Retspleje, dog at en Omordning af Hojeste-

rets Stilling som overste Instans i islandske Rets-

sager ikke kan ske uden Medvirkning af Rigets

almindelige Lovgivningsmagt;

2. Politivæsen

;

3. Kirke- og Undervisningsvæsen;

4. Læge- og Sundhedsvæsen;

5. Kommunal- og Fattigvæsen;

6. Vejvæsen samt det stedlige Postvæsen;

7. Landvæsen, Fiskeri, Handel, Sofart og andet Næ-
ringsbrug;

8. det direkte og indirekte Skattevæsen;

9. de offentlige Ejendomme, Stiftelser og Fonds.

§ 4. Alle Udgifter ved Althinget og den stedlige

Styrelse af de i foregaaende Paragraf nævnte Anlig-

gender, derunder indbefattet de Pensioner, som for

Tiden udredes til eller fremtidig tilstaas afgaaede is-
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landske Embedsmænd eller deres Efterladte, betragtes 1871.

som Islands særlige Udgifter. V J^ands

§ 5. Til Bestridelse af Islands særlige Udgifter

yder Statskassen et aarligt Bidrag af 30,000 Rd. samt

i 10 Aar et overordentligt Tilskud af 20,000 Rd., der

i de paafolgende 20 Aar nedsættes med 1000 Rd.

aarlig, saa at det efter Udlobet af 30 Aar aldeles

bortfalder.

Foruden Udbyttet af Islands offentlige Ejendomme

og Fonds samt Belobet af de direkte og indirekte

Skatter, som nu oppebæres eller fremtidig maatte ind-

fores paa Island, skal til Islands særlige Indtægter

henregnes de Tilbagebetalinger, Renter og Afdrag af

Laan eller desl., som paahvile islandske Kommuner,

Stiftelser, Beneficier eller Skattepligtige til Fordel for

Statskassen,

Dermed er alt hidtidigt Mellemværende mellem

Statskassen og Island endelig afgjort.

§ 6, Udgifterne ved den overste Ledelse af de

islandske Anliggender i Kjobenhavn saavelsom ved

Postforbindelsen mellem Danmark og Island afholdes

af Statskassen.

Paabyrdes der den nævnte Postfart nogen Afgift

til Islands særlige Kasse, sker der et tilsvarende Af-

drag i det i § 5 fastsatte aarlige Bidrag til Island,

§ 7. Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1871.

Fra samme Tid ophorer den Virksomhed, som Rigs-

dagen hidtil har udovet med Hensyn til Ordningen af

Islands særlige Indtægter og Udgifter.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 2. Januar 1871.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 5. jannar.

over Islands Yestamt, ang, Kjob af kirurgiske In-

strnmenter til et Lægeembede mod Refasion af11 II



6 Justm. Skriv. ang. Ejob af kirurg. Instrumenter.

1871. vedkommende Amts Repartitionsfond. Khavnden

5. Januar. 5. Jaiiuar 1871. — Isl. Kopib, 1871 Nr. 32. Tibindi um

Btjornarmålefni fslands III, S. 125.

Ved at meddele, at Lægekaudidat 6. Sigvalda-

son, der er konstitueret for at besorge Distriktslæge-

forretningerne i Stranda og den sydlige Del afBarba-

strand Syssel, har anholdt hos Amtet om af Repar-

titionsfonden at faa refunderet et Belob af 26 Rd, 8 Sk.,

som han har anvendt til at anskaffe sig nogle af de

mest nodvendige kirurgiske Instrumenter, har Hr. Amtm.

i behgl. Skriv, af 4. Oktbr. sidsti. anholdt om Mini-

steriets Approbation paa, at De forelobig har bevilget

Andragendet imod at Instrumenterne forbUve ved den

paagjældende Lægepost og imod at Belobet tilbage-

betales, hvis Ministeriet nægter sin Stadfæstelse, og

har De i saa Henseende navnlig paaberaabt Dem, at

at der efter de nugjældende Regler af den nævnte Fond

bevilges de fastansatte Distriktslæger Midler til An-

skaffelsen af de nodvendigste Instrumenter, og at

Supplikanten er betydelig ringere stillet end disse, og

yderst vanskelig vil kunne undvære det ommeldte Be-

lob eller vente paa sammes Refusion.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. meddele

Hr. Amtm. til behgl. Efterretning og videre Bekjendt*

gjorelse, at Ministeriet efter Omstændighederne ikke

har villet nægte den begjærte Approbation.

5. Januar, Bekjendtgj oreise angaaeude Planen for Livs-

forsikrings- og Forsorgelsesanstalten af 1871.

Ehavn d. 5. Januar 1871. — Lovtid. for Kgr. Danmark

1871 S. 9-19; Algreen-Ussings Lovsaral. 1871 S. 9 ff.

Lov om Postvæsenet. Khavu deu 7. Januar

1871. — Lovtidende for Kgr. Danmark 1871 S. 21 ff.; Al-

green-Ussings Lovsaml. 1871 S. 25 ff. — Uddrag.



Lov om Postvæsenet. 7

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen 1871.

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
^l'^J^^^

folgende Lov:

§ 29. Lovens Anvendelighed. — Regje-

ringen er bemyndiget til at fastsætte de fornodne Be-

stemmelser med Hensyn til de Postforsendelser, der

befordres mellem Kongeriget og Island, Gronland, de

dansk-vestindiske Oer eller Udlandet.

Forsaavidt ingen saadanne Bestemmelser gives,

anvendes de i nærværende Lov indeholdte Regler. —

§ 31. Lovens Træden i Kraft. — Denne Lov

træder i Kraft den 1. April 1871.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 7. Januar 1871.

Jastitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 17. Jauuar.

over Island, ang. den i Henhold til Lov 25. Juni

1870 udgivne Lov- og Ministerialtidende. Khavn

den 17. Januar 1871. — isLKopib. i87i Nr. 90. Ti&-

indi um sljornarmålefni fslands III, S. 126—27.

Ved til behgl. Efterretmng tjenstl. at melde, at

der i Henhold til Lov 25. Juni f. Å. og Anordn, af

24. Septbr. næstefter fra 1, d. M. gjennem Postvæsenet

vil blive tilstillet Stiftamtet 1 Expl. af Lovtidenden og

1 Expl. af Ministerialtidenden, der som Embedet til-

horende bor forblive ved samme, skulde man tjenstl.

have Hr. Stiftamtm. anmodet om behgl. at ville til-

kjendegive den islandske Landsoverret og Althinget,

at der paa samme Maade vil blive tilstillet hver af

dem 2 Expl. af den forstnævnte og 1 Expl. af den



ustm. Skriv, ang. Lov- og Ministeriaitid.

1871. sidstnævnte Tidende som henholdsvis Rettens og Thin-

^^^^ gets Ejendom. 1)

Januar. Bekjcndtgjorelsc om Afdragsrettens fuldstæn-

dige Ophævelse mellem Kongeriget Danmark og

Storhertugdommet Baden. Khavn den 19. Januar

1871. — (Udenrigsministeriet). Lovtid. for Kgr. Danmark

1871 Nr. 12 S. 37; Algreen-Ussings Lovsaral. 1871 S. 41—42.

Efter at den kongelig-danske Regjering med den

storhertugelig-badenske Regjering er kommen overens

om et Tillæg til den under 7. Juli 1792 om Ophsevelse

af Afdragsretten mellem de respektive Lande af-

sluttede Konvention 2) og efter at gjensidige Deklara-

tioner til den Ende ere blevne udvexlede den 31, Dec.

f. A. i Berlin 3), bekjendtgjores herved til Efterretning

og behorig Iagttagelse

:

at den ved Konvention af 7. Juli 1792 mellem det

danske Monarki og Storhertugdommet Baden foretagne

Ophævelse af Afdrags- og Udforselsafgift, forsaavidt

denne Ret kom Statskassen tilgode, for Fremtiden

udvides saaledes, at den tillige skal omfatte den Af-

drags- og Udforselsafgift, som maatte være Individer^

Kommuner eller offentlige Stiftelser tillagt, dog med

Forbehold af at denne nye Overenskomst forbliver uden

Indflydelse paa saadanne Tilfælde, hvor Arv allerede

er udlagt, men Afgiften endnu ikke er bleven ind-

betalt.

^) Ifolge Skriv, af s. D. til Amtmændene over Vest- og Nord-

og Ost-Amterne skal bemeldte Tidende paa samme Maade

tilstilles disse Amter

3) se Lovsaml. for Isl. VL S. 31.

^) jfr, med Hensyn til den af den danske Regjering i det

franske Sprog udstedte Deklaration de foran citerede

Steder.



Bekjendtg, om Erstatn. for ydet Fattignnderstottelse. 9

Bekjendtgj oreise ang. Ophævelse af den mellem 1871.

Kongeriget Danmark paa den ene Side og Hertug- 21. Januar,

dommerne Slesvig og Holsten paa den anden Side

bestaaende Overenskomst med Hensyn til Erstat-

ning for ydet Fattignnderstottelse m. m. Khavn

den 21. Januar 1871. — Lovtid. for Kgr. Danmark for

1871 Nr. 14 S. 40; Ålgreen-lJssings Lovsaml. 1871 S. 45-46.

I Henhold til Post 6 i den mellem Kongeriget

Danmark paa den ene Side og Hertugdommerne Slesvig

og Holsten paa den anden Side bestaaende Overens-

komst med Hensyn til Erstatning af ydet Fattignnder-

stottelse, Modtagelse af Personer, der ere blevne træn-

gende til saadan Underslottelse , samt Adgang for

Personer, der ere hjemmehorende i Kongeriget, til at

nedsætte sig i fornævnte Hertugdommer og omvendt

(jfr. Indenrigsm. Bekjendtgj, af 12. August 1865), er

fornævnte Overenskomst opsagt, saaledes at samme

træder ud af Kraft med Udgangen af Juni Maaned

dette Aar.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. —
Indenrigsministeriet den 21. Januar 1871.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 24. januar,

over Island, ang. Lægevæsenet i Oster- og Vester-

skaptafells Sysseler, Kliavn d. 24. Januar 1871.

— Isl. Kopib. 1871 Nr. 99. Txbindi um stjornarmålefni Islands

III, S. 131—33.

Med Hensyn til at Sysselmanden i Skaptafells

Sysseler i Anledning af en i afvigte Aar sammesteds

herskende Mæslingeepidemi har andraget om, at det

maaUe paalægges de to Distriktslæger, under hvem

Oster- og Vesterskaptafells Sysseler henholdsvis ere

henlagte, nemlig Lægerne i Nord- og Ostaratets og i

Sonderamtets ostlige Distrikter, aarlig at foretage 2



10 JuBtm, Skriv. ang. Lægevæsenet i Skaptaf. Sysseler.

1-871. Reiser i bemeldte Sysseler, for at undersoge Sundheds-

24. Januar, tilstanden og give den fattige Befolkning der Leilighed

""'^"'^^"^til at soge deres Hjælp, — har Hr. Stiftamtra., efter

desangaaende at have indhentet Erklæring fra Land-

fysikus i Island, samt fra de to paagjældeude Læger,

i behgl. Skriv, af 23. Septbr. f. Å. henstillet til Mini-

steriets Resolution, at det raaatte paalægges bemeldte

to Læger til forud for Befolkningen bekjendtgjorte Tider

i ommeldte Ojemed at foretage 1 a 2 Reiser henholds-

vis til Oræfi i Osterskaptafells Syssel og til Kirkjubær

Kloster i Vesterskaptafells Syssel, De har derhos be-

mærket, at der formentlig ikke kan tilkomme de nævnte

Læger nogen Godtgjorelse for disse Reiser, saaledes

som de i deres over Sagen afgivne Erklæringer have

gjort Fordring paa, eftersom de omhandlede Reiser

ikke kunne betragtes fra samme Synspunkt som Reiser

i Anledning af smitsomme Sygdomme, Obduktioner og

desL, hvortil kommer, at Lægerne formentlig ville kunne

gjore Regning paa at erholde noget Vederlag for den

paa Reisen ydede Lægehjælp til Dækning af deres

Reiseudgifter. For det Tilfælde, at der dog maatte

blive tilstaaet dem Godtgjorelse for ommeldte Reiser,

har De, næst at anse 20 a 25 Rd. for et passende

Vederlag for hver Reise, henstillet, at Godtgjorelsen

maatte afholdes af Medicinalfonden, der formentlig vil

kunne afse de fornodne Belob, indtil Fonden i Henhold

til Justitsminist. Bekjendtgj. af 31. Maj 1867 maatte

komme til at udrede 400 Rd. aarlig til en prakti-

serende Læge, der maatte nedsætte sig i Skaptafells

Syssel.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

det kgl. Sundhedskollegium, skulde man tjenstl. an-

mode Hr. Stiftamtm. om behgl. at ville paalægge Di-

striktslægen i Sonderamtets ostlige Lægedistrikt og

den konst. Distriktslæge i Nord- og Ostamtets ostlige

Distrikt, indtil det maatte lykkes at faa en prakti-



Justitsm. Skriv. ang. Lægevæsenet i Skaptaf. Sysseler. 11

serende Læge til paa de i Justitsministeriets fornævnte 1871,

Bekjendtgjorelse fastsatte Vilkaar at nedsætte sig
i^24''j^inuar

Skaptafells Syssel, idetiuindste 1 Gang aarlig til forud

for Befolkningen bekjendtgjorte Tider at gjore de fore-

slaaede Reiser, saaledes at de niedfore et Forraad af

de almindeligst brugte Lægemidler, og vil der kunne

tillægges den forstnævnte for hver Reise et Vederlag

af 25 Rd., der afholdes af Medicinalfouden, hvorimod

der ikke findes Anledning til at tilstaa den i det sidst-

nævnte Embede konstituerede Læge Vederlag i be-

meldte Henseende, ligesom Ministeriet ogsaa vil paase,

at den i Embedet eventuelt fast ansatte Læge udnævnes

med Forpligtelse til uden særligt Vederlag at udfore

de omhandlede Reiser. i)

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 27. Januar.

Islands Nord- og Ostamt, ang. Vejbidragenes An-

vendelse til Vejforbedringer. Khavn d. 27. Januar

1871. — Isl. Kopib. 1871 Nr. 108. Tibindi um stjornar-

målefni Islands III, S. 136—38.

I et direkte hertil indkommet Andragende have de

daværende Eepstyrere i Grjtubakki Rep i Thingo

Syssel, J)orsteinn Jonasson og Sveinn Sveinsson, an-

holdt om, at en af forhenværende Amtmand i Islands

Nord- og Ostarat, Havstein, udstedt Ordre til hos

Andragerne at udpante et tii Vejarbeider i Reppen

anvendt Beiob raaatte blive ophævet, i hvilken Henseende

de have anfort, at de i Foraaret 1866 efter Befaling af

daværende Sysselmand i Thingo Syssel, Kancelliraad

Th. Johnsen, have draget Omsorg for, at der blev lagt

en Bro over en tværs over den mest befærdede Vej

^) S. D. blev Amtmanden over Nord- og Ostamtet tilskrevet

om Sagen.



12 Justm. Skriv, ang Vejforbedringer.

1871. i Reppen lobende Aa, Gljiifurå, og at de til Dækning

, Januar, af Omkostningerne herved, til Belob 140 Rd., af Kan-

celliraad Johnsen have erholdt Tilladelse til at anvende

det Bidrag til Hovedvejen, som Reppen skulde svare

paa Mandtalsthinget 1866 og i de folgende Aar, men

at Amtmand Havstein imidlertid i 1868, da Repsty-

rerne havde faaet Pengene refunderede af Vejbidragene,

har gjort Indsigelse imod den omhandlede Anvendelse

af Hovedvej-Pengene, og da Repstyrerne ikke god-

villig vilde tilbagebetale de oppebaarne Vejbidrag,

udstedt ovennævnte Ordre om at udpante Belobet

hos deuj.

Efter at man i denne Anledning har indhentet

Erklæring fra Amtmand Havstein (jfr. dennes Skriv,

af 4. Oktbr, 1869 og 31. Januar s. A.), og gjennera

Stiftamtet fra Kancelliraad Johnsen, skulde man til

behgl. Efterretning, videre Bekjendtgjorelse sanitfojende

Foranstaltning tjenstl. melde, at ihvorvel der efter det

Oplyste ikke er Tvivl om, at Omkostningerne ved Op-

foreisen af den omhandlede Bro burde have været ud-

redede paa den i Frdg. om Vejvæsenet i Island af 15.

Marts 1861 § 19 jfr. § 21 angivne Maade, og at alt-

saa Reppens Bidrag til Amtets Hovedveje urettelig er

bleven anvendt dertil, har man djg efter Omstændig-

hederne, og navnlig fordi det af Sagen freragaar, at

vedkommende Repstyrere af deres daværende Ovrighed,

Kancelliraad Johnsen, havde erholdt Tilladelse til en

slig Anvendelse af Hovedvejbidraget, fundet sig for-

anlediget til herved at ophæve den ommeldte Udpant-

ningsordre imod at de paagjældende Repstyrere frem-

lægge Kvittering for Omkostningerne ved Broens Op-
forelse og tilbagebetale den mulige Forskjel mellem

dette Belob og hvad de virkelig have oppebaaret i

Vejpenge, hvorhos det ligeledes efter Omstændighederne

tillades, at Grytubakki Rep, der i og for sig er pligtig

til at restituere Hovedvejkassen Omkostningerne ved
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pforelsen af tidtnævnte Bro, maa auses at have op-

fyldt sin Forpligtelse, naar den har erstattet fornævnte

Kasse Halvdelen af hine Omkostningers Belob. i)

Lov om Forældelse af Statsforskrivninger.

KjObenhavn den 28. Januar 1871, — Lovtid. for

Kgr. Danmark for 1871 Nr. 18 S. 43—44; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1871 S. 47-48.

s. D. blev Stiftamtmanden tilskrevet som folger:

Med Jbehgl. Skriv, af 4. Oktbr. f. Å. har Hr. Stiftamtm.

hertil indsendt en af Sysselmanden i Arnes Syssel, Kan-

celliraad Th. Johnsen, i Henhold til Ministeriets Skrivelse

af 8, August næstforhen afgiven Erklæring med Hensyn til

en Besværing fra Eepstyrerne i Grytubakki Eep i Thingo

Syssel over en af forhenværende Amtmand over Islands Nord-

og Ostamt, Havstein, udstedt Ordre om, at der hos dem

skulde gjores Udpantning for Belobet af bemeldte Keps

Bidrag til Hovedvejene for Aaret 1866 og folgende Aar,

som de ifolge Kanselliraad Johnsens Tilladelse havde an-

vendt til Opforelse af en Bro paa en Bivej i oftnævnte Rep,

af hvilken Erklæring fremgaar, at Kancelliraad Johnsen, der

. tror at kunne erindre, at have tilladt Opforeisen af den

omhandlede Bro paa Vejvæsenets Bekostning, antager at

have havt tilstrækkelig Hjemmel dertil i Frdg. om Vej-

væsenet i Island af 15. Marts 1861 § 19,

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. anmode Hr.

Stiftamtm. om behgl. at ville tilkjendegive Kancelliraad

Johnsen, at det beror paa fuldstændig Misforstaaelse af

den anforte Bestemmelse i Vejforordningen, naar det af

ham er antaget, at samme tinader Sysselmændene til Bi-

vejenes Istandsættelse at anvende Bidraget til Hoved-
vejene, hvilken Misforstaaelse forovrigt er saa meget mere

paafaldende, som Kancelliraad Johnsen i sin ovennævnte

Erklæring selv gaar ud fra, at Amtmanden ifolge Vejfor-

ordningen alene er raadig over det ommeldte Bidrag til

Hovedvejene, og at han saaledes har overskredet sin Kom-

petence ved som daværende Sysselmand i Thingo Syssel

at have meddelt de paagjældende Eepstyrere den omhand-

lede Tilladelse.



14 Lov om Forældelse af Statsforskrivninger.

187L Vi Christian den Niende &c, G. V.: Rigsdagen

. Januar, har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

§ 1. Lovgivningens almindelige Regler om Gjælds-

breves Forældelse i 20 Aar skulle ogsaa være anven-

delige paa Statsforskrivninger, hvad enten disse ere

forsynede med Renteanvisninger (Koupons) eller ikke.

Til Forældelsen af en med Renteanvisninger forsynet

Statsforskrivning udfordres dog ikke alene, at ingen

til den horende Renteanvisning for de sidste 20 Aar

er fremkommen til Indlosning, og at Forskrivningen

heller ikke paa anden Maade er holdt i Kraft, men der

skal tillige være forlobet 3 Aar efter den Rentetermin,

til hvilken den sidste af de udgivne Renteanvisninger

er forfalden til Indlosning, uden at Forskrivningen er

fremkommen til Modtagelse af nye Renteanvisninger

eller paa anden Maade er holdt i Kraft. De ikke

fremkomne ældre Renteanvisninger ere da forældede

tilligemed selve Forskrivningen. lovrigt forbliver det,

hvad Renteanvisninger (Koupons) angaar, ved den hidtil

gjældende Regel, at de forældes i 20 Aar.

§ 2. Udenfor det i Loven af 31. Marts 1858 § 4

forudsatte Tilfælde skal Finansministeriet , naar en

Statsforskrivning, som i Statsgjældskontorets Boger

lyder paa Ihændehaveren, anmeldes for Ministeriet at

være bortkommen, kunne give den anmeldte Ejer Ve-

derlag for Statsforskrivuingen, efterat den er bleven

forældet, saafremt Anmeldelsen er indkommen, inden

5 Aar af Forældelsestiden ere forlobne.

§ 3. For Statsforskrivninger, om hvis Bortebliven

der ikke ved denne Lovs Kundgjorelse er sket An-

meldelse til Finansministeriet, kan Forældelsen forst

begynde at lobe fra Lovens Kundgjorelse. For Stats-

forskrivninger, om hvis Bortebliven der allerede er gjort

Anmeldelse til Ministeriet for Lovens Kundgjorelse,

lober derimod Forældelsestiden fra den skete An-
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meldelse, dog at Forældelsen i intet Tilfælde kan ind- 1871,

træde inden Udgangen af Aaret 1872.

§ 4, De særlige Bestemmelser, som ere gjældende

om Forældelse af Tontine-Policer og visse Arter af

den udenlandske Gjæld, ophæves ikke ved denne Lov.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 28. Januar 1871.

Bekjendtgj oreise ang. Tillæg til Planen for 28. januar.

Livsforsikrings- og Forsorgelsesanstalten af 1871^

iudeholdende de særegne Yilkaar, som gjælde for

de ved Lot paabudne Forsikringer. Khavn den

28. Januar 1871. - Lovtid. for Kgr. Danmark 1871 s. 44-

48; Ålgreen-TJssings Lovsaral. 1871 S. 49 ff.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 3i. Januar.

Islands Yestamt, ang. Gratifikation for Post-

expedition. Kjobenhavn den 31. Januar 1871.—
Isl. Kopib. 1871 Nr. 122.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Præsten

Jakob Gu&mundsson af Kvennabrekka anholder om, at

der maa tilstaas ham en passende Godtgjorelse for

hans Uleilighed ved den ham overdragne Expedition af

Posten paa dens Reiser mellem Stykkisholm og Reykja-

vik, har Hr. Amtm. i behgl. Skriv, af 20. Oktbr. f. A.

indstillet, at der maa bevilges Andrageren et aarligt

Honcrar af 10 Rd. for det ham saaledes betroede

Hverv.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet efter Omstændighederne ikke finder Noget
at erindre imod, at der tilstaas Pastor J. Gu&munds-
son en Godtgjorelse af 5 Rd. aarlig i den nævnte An-
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16 Justm. Skriv. ang. Postexpedition.

1871. ledning af det til Postvæsenet i Vestamtet normerede

Sl'^auuar
^^'^^ ^- April d. Å. at regne, og har man i Dag
tilskrevet Landfogden det Fornodne med Hensyn til

Belobets Udbetaling af Jordebogskassen»

10. Pebr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Handel med

franske Fiskere. Khavn den 10. Febr. 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr, 137. TiSindi um stjornarinalefni fslands

r III, S. 139.

-

Ved at fremsende Udskrift af et ved Sondermula

Syssel optaget Forhor, hvorunder Repstyrer Bjarni

Stefånsson har forklaret, at et fransk Fiskerskib, »Sta-

nislaus« af Gravelin, i Juli f. A. har anløbet Nor&-

fjorb og der drevet Hestehandel med Beboerne, har

Amtet, næst at meddele, at det er blevet paalagt ved-

kommende Sysselmand at indlede Retsforfolgning mod

de Islændere, der have drevet Handel og havt Sam-

kvem med det franske Fiskerskib, i behgl. Skrivelse af

14. Septbr. sidsti. indstillet, at der ved Ministeriets

Forsorg maa træflPes Foranstaltning til, at de paa-

gjældende Franskmænd drages til Ansvar for Over-

trædelse af Lov 15. April 1854 §§ 3 og 4.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. melde, at

saalænge der ikkun foreligger en enkelt Deponents For-

klaring ang. bemeldte Lovovertrædelse, vil Ministeriet

ikke være i Stand til at foretage noget Skridt til Paa-

tale af samme, og at det derfor, hvis der skal kunne

blive Sporgsmaal herom, i ethvert Tilfælde vil være

Dodvendigt, at der tilvejebringes yderligere Oplysninger

i Sagen, navnlig ogsaa ang. det omhandlede Skibs

Hjemsted, der i Forhorsudskriften benævnes »Gravelin«

og i Sysselmandens Skrivelse til Stiftamtet »Gran-

ville", ang, det Omfang, hvori Handelen er dreven m. v.
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Forsaavidt angaar den Retsforfolgning, som maatte 187L

være indledet mod de islandske Sælgere, maa Mini-
"""J^"^;^

fiteriet derhos have Hr. Amtm. anmodet om at foran-

ledige den hævet, eftersom der ikke skjonnes at have

været nogen tilstrækkelig Grund til samme, idet det

tidligere gjældende Forbud mod Handel med Frem-

mede, jfr. Frdg. 13. Juni 1787 I § 7, er bortfaldet

ved Lov 15. April 1854.

Eapitelstaxt for Hdnavatns og SkagaQords lo.Febr.

Sysseler i Islands Nord- og Ostamt fra Medio

Mai 1871 til samme Tid 1872. Friariksgåfa den

10. Febrnar 1871.

"Ver&lagsskrå, sem gildir i Htinavatns og Skaga-

fjar&ar syslum fra mi&ju raai-måna&ar 1871 til jafn-

lengdar 1872.

A, Fri?)ur peningur.
1 hundra&r

1« 1 kyr i fard6gum» ekki yngri en
frjeyetur og ekki eldri en 8
yetra, sem beri fra micJjum okt-
ober til novemberloka

2. 6 ær ekki yngri en tvasvetrar
og ekki eldri en 6vetra, lo&nar
og lembdar i fardogum 1871,

Q c ^^^^ ^
o. b saubir å hausti, |)rjevetrir e&a

4 eoa 5 vetra, hver å
^. 8 sau&ir å hausti tvævetrir —
o. 12 — Teturgamlir —
6. 8 ær å hausti geldar —
7. 10 — — mylkar —
8. 1 åbur&arhestur i fardtigum,

taminn, ekki yngri en 5 vetra
og ekki eldri en 12 vetra . . .

9.90 ålnir: 1 hryssa jafngomul . .

XXL B.

48 68

5 86V3

7
5
4
5
3

18
14

16
67Vs
9Vi
49
56

60
44

48

35

43
45
49
44
35

18
19

68

45

60
18
8

80

60

26V;

2

39

28V2

34Va
36V>
39V3
35V3

15

15V3
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f
I

I

1871.

10. Febr. rikis-

mynt.
hundra^.

B. Uil, smjor og tolg.

1 hundrab:

10. 120 pund af hvitri ullu, vel

{iveginni 1 pund å

11. 120 pd. af misl. do. do. —
12. 120 pd. af Buru smjori,

Tel verku&u —
13. 120pd.aft61g,velbræddri —

C. Tovara af all u.

1 hundra^):

14. 30 pd. hespugarns, og sje 3, 4,

5 eéa 6 hespur i pundi, haldi

hver 11 skreppur, en hver skreppa

44 |)ræt)i 1 pund å

15. 60 por eingirnissokka, 1 par a

16. 30 — tvinnabands gjaldsokka,

1 par å

17. 120 por tvi{)urala(ijra sjovetlinga

1 par å

18. 20 eingirnis peisur . . . hver å

19. 15 tvinnabands gjaldpeisur —
20. 120 ålnir gjaldvo&ar va&måls

ålnar brei&s 1 alin å

21. 120 ålnir gjaldvobar-einskeptu,

sem er alin eba 5 kvartil å
breidd . 1 alin å

D. Fis kur.

1 hundra?):

22. 6 vættir af saltfiski. . 1 vætt å

23. 6 — afhor&urafiski —
24. 6 — af småfiski . .

—
25. 6 — af isn —
26. 6 — af hakarli hertum —

E, Lysi.

1 hundra?):

27. 1 tunna hvallysis . . 8 pottar å

28. 1 — håkairlslysis —
29. 1 — sellysis. , .

—
30. 1 — t)orskalysis —

F. Skinnavara.

1 hundraS:
31. 4 Qorb, nantskinns . . 1 ^orH), a

32. 6 — kyrskinns . ,
—

33. 6 — hrossskinns .
—

34. 8 — sau&skinns, af

tvævetrum sau&um og
eldri —

rd. sk. rd. sk. sk.

34 42 48 34
t 24 30 « 24

n 24 30 60 24
» 17^/2 21 84 Wh

n B I) 9

22 lo 72 11

25 7 93 6V2

Vh 9 36 7V2
68 14 16 11 V2
88 13 72 11

55 6o 72 55

38V2 48 12 38

4 5y 27 66
r\c\
22

OD o4 6 27
5 52 33 24 26V2
5 29 31 78 25

i

4 60 27 72 22

A » S <

JL du 20
1 63 24 81 20
1 49

5 23 10 I8V2
4 78 28 84 23
3 77 22 78 18

2 63 21 24 17
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rikis-

mynt.
hundra^i.

1 hundra&:
35. 12 Qorb. sau&skinns af

am og Yeturg. saubum, 1 flo^t. å
36. 6 fjorS. selskinns ... —
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. Ymislegt. '

1 hnndrab:
38. 6 pond af æ&arduni, vel hreins-

u&um 1 pund å
39. 40 pund af sebarduni, ohreins-

u5um 1 pund å
40. 120 pund af fuglafi&ri, 1 fj6r&. å
41. 480 pd. af fjallagrosnm —
42. 5 ålnir : 1 dagsverk um heyannir
43. — 1 lambsfo&ur

Me&alverb å hverju hundraBi
og hverri alin i fyrtoldum landaurum,
Terbur:

i fri&u

i ullu, smjbri og tolg

i ullar to-voru . . . .

i iiski

i lysi

i skinna-voru . . . . .

Eptir A. eba
- B. -
- C. —
- D. -
- E. -

F. —

alin.

rd. sk. rd. sk, sk.

1 74 21 30 17
4 7OV2 28 39 22V2

• 6 15 * 12

5 52 33 24 26V2

2 80 64
2 60 31 48 25
» 64 32 ]) 25V2

93 t D 18Va
1 9OV2 9 37^3

37 72 30
31 24 25
25 12 20
30 87V2 24V2
27 28V2 19V2
22 96V2 18V2

172

28

28V3

69

137V2

23

En m ebalverb allra landaura
samantaliS

og skipt meb 6, synir me&al-
verb allra mebalverfea

Friferiksgåfu 10. dag februarmånaSar 1871.

O. Smith, I umbobi herra biskupsins
settur. Daniel Halldorsson.

Kapitelstaxt for Ofjords og ThingS Sysseler lo.

i Islands Isford- og Ostamt fra Medio Mai 1871 til

samme Tid 1872. Triariksgåfa d. lO.Febr. 1871.

Verfelagsskr åj sem gildir iEyjafjarfear og |>ing-

eyjar syslmn, og i Akureyrar kaupstab, fra milju mai-

mana&ar 1871 til jafnlengdar 1872.

2*

Febr.
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1871.

10. Pebr.
A. Nr. 1^)

- 2 .

- 3 .

- 4 .

- 5 .

- 6 .

- 7 .

- 8 .

~ 9 .

B. Nr. 10 .

- 11 .

- 12 .

- 13 .

C. Nr. 14 .

- 15 .

- 16 ,

- 17 .

- 18 .

- 19 .

- 20 .

- 21 .

D. Nr. 22 .

- 23 .

- 24 .

- 25 ,

- 26 .

E. Nr. 27 .

- 28 .

- 29 .

- 30 .

F. Nr. 31 .

- 32

- 33 .

- 34

~ 35 .

- 36

- 37 .

9 >*

rikismynt. hundral). alin.

rd. ak. rd. sk. ak.

47 50V3 47
OQl /

6 33 38 6 oOVa

6 39 47 42 doVa

5 92 47 d4
OQ00

4 15 49 84 40

5 68 45 64
Q£*l /

3 52 35 40

21 80 21 17V3

18 21 24 1V2 19

n 32V2 40 60 32V2

» 24 30 24

n 23 28
AO2d

16 20 lo

D

21

1

13
il A
42 11

t> 25 7 78 6

B 8 10 8

U 82 17
Q

1 9 16
OA lo

l> 44 55 V 44

33V2 51
A 1
84 33^3

5 78V2 34
A^
87 28

5 28 31
rrA
72 25V3

5 12
QA (Å 24^2

4 53 a7
AA

4 4 ^4
'I Al i

19V»

1 32/2 16

1 57
002o Q7oi 19

1 49V3 22 18

1 35 20 40 Ib

5 48 22 n I7V2

4 67 28 18 22V3

3 70 22 36 18

2 54 20 48 I6V2

1 87 22 84 18V2

4 83 29 18 23

• 6 15 12

1) Eubrikerne ere fuldstændig gjengivne i den foran trykte

Kapitelstaxt for Hunavatns og Skagafiords Sysseler.
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G. Nr. 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

rikismynt. hundra?). alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

5 44V3 32 75 26

64 26 64 21 V2

3 1 36 12 29

66 31 25

SVh u IVh

1 9IV2 » » BVI2

Mebalver^i å hverju hundra&i og hverri alia 1

nefndum landaurum verfeur:

Eptir A, 311/2

B, — i ulln, smjori og tolg . . 29.81 24

C, . 23. 8V2 I81/2

D, 29.76 24

E, 171/2

F, , 22.84 I81/2

En me&alver?) aiira landaura saman-
talib I66.731/2 134

og skipt meb 6 synir

me?)alver& allra rae&alver&a 27.70 22V4

Fri&riksgåfu 10. dag februarmånabar 1871.

O. Smith, i umbobi herra biskupsins

settur. Daniel Halld6rsson.

Kapitelstaxt for Mula Sysselerne i Islands lO Febr.

Nord. og Ostamt fra Medio Maj 1871 til samme

1872. Friariksgåfa den 10. Februar 1871.

^erfelagsskrå, sem gildir i Nor&urmula og Su?)ur-
^^la s^slum fra mit]\i mai-måna&ar 1871 til jafn-
^engdar 1872.

A. Nr. 11)

- 2

rikismynt. hnndra^. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

38 36 38 36 3OV2

6 11 36 66 29V2

) Rubrikerne findes fuldstændig gjengime i den foran trykte
apitelstaxt for Hunavatns og SkagaQords Sysseler.
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1871. rikismynt. hundrab.

10. Febr.
rd. sk. rd. sk*

.^ip^-^^-^^i^A. Nr. 3 .

n
O 4U £?Abu

— 4 . OD 44 b4

— 5 . XI Å Q4y OP00

— 6 . OK) 12
AO RO

— 7 .

QO 7Q OO 1

— 8 .
01 ^0 01ZX SaO

— 9 1 7 1 ni/XU /3
oo /O

B. Nr. 10 . B 44 QCob

— 11 . 4 O/f QA
V

— 12 . l>
OG oD %

— 13 .
U 1 fil / OA bU

C. Nr. 14 . » Jl i

15 .
11 lo

— 16 .
1) 48 15

- 17 . t « 1 « tt Xo Xb Oy4
1:4

— 18 . 1 7
1

OlsX j1/I44

— 19 . 1 O/fZ4 ob

— 20 .
fiA 7Pi

— 21 . R
71 / 00 CAbU

D. Nr. 22 .

C
OL f*000

23 .

c:

00 OO or*00

24 .

E oooo 30

— 25 . 4 61 27 78

26 . O bo 1

E. Nr. 27 . X OA lo 112

28 . X D4 /2
Of^ 71 /il

— 29 . X 01
5s4

30 .

1X oo OA QA

F. Nr. 31 . o 00 1 ilXb

— 32 .
4. 71 AO

— 33 .
QO Ol/ u±

34 .
9

1 o /2 99 XA

— 35 .

1 O* 99

- 36 71 9%

— 37 . n D /2 IfiXO 94.

G. Nr. 38 .

49^ /o

— 39 . b B

- 40 3 72V2 45 6

- 41 76 38

— 42 . 1 7V2 u

- 43 1 76 t
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Me&alverb a hverja hundra&i og hverri alin i

nefndura landaurum verbur:

Eptir A, eU i fri&u 37.151/2 291/2

— B, — i ullu, smjori og t61g . . 32.48 26

— C, — i tovoru af ullu 32.331/2 26

— D, — 1 fiski 30. 51/2 24

— E, — i lysi 21.331/2 17

,

— F3 — i skinnavoru 23.35 I81/2

En meBalverb allra landaura saman

talin

176.75

141

og skipt me& 6 s^na

mebalver& allra me&alver?)a 29.441/2 23i/s

Fri&riksgåfu 10. dag febriiarniånabar 1871.

O. Smith, f umboW herra biskupsins

settur, Daniel Halldorsson.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden oyer 23. Febr.

Islands Vestamt, mg. Overdragelse til Kjobstaden

Isafjord af Præstegaarden Eyri med sammes

Tilliggende. Khavn den 23. Februar 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr. 161. (Jfr. Tibindi nm stjornarmålefni ts-

lands III, s. 127-131.)

Ifolge Hr. Amtra.*s behagelige Skrivelse af4. Okt.

sidstl. er der efter stedfundne Forhandlinger mellem

Kommunalbestyrelsen i Kjobstaden Isafjord og Præst
paa Eyri, Provst Årni Bo&varsson, kommen en Over-
enskomst i Stand, der i det Væsentlige gaar ud paa:

at Præstegaarden Eyri med sammes hele Tillig-

gende fra Hnifsdals Enemærker indtil inderst paa

Torfnes udenfor Stakkanes med tilhorende Byg-
ninger, Hjemmemark og alle Herligheder over-

drages til Kjobstaden Isafjord, mod at denne over-

tager Kirken paa Eyri med de til samme henlagte

Indtægter og alt Ansvar af bemeldte Kirke, der-
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23. Febr.

under indbefattet Resten af den *samnie paahvilende

Gjæld til Statskassen, og derhos forpligter sig til

aarlig at udrede et Belob af 150 Rd. til Eyri

Præstekald, samt til Sikkerhed for Opfyldelsen af

de Kjobstaden i Henhold hertil paalivilende For-

pligtelser giver Præstekaldet forstå Prioritets Pan-

teret i den heromhandlede Ejendom medTilbehor;

2. at den Del af Præstegaardens Jorder, som er be-

liggende udenfor Torfnes indtil Seljalands Ene-

mærker, undtages fra denne Ejendomsoverdragelse

og vedbliver at hore til Præstekaldet, samt

3. at Sognepræsten til Eyri tilpligtes til fremtidig at

have Bopæl i Kjobstaden Isafjord.

Efter at denne Overenskomst var bleven vedtagen

paa en Borgerforsamling i Isafjord med 15 Stemmer

mod 2, har Kommunalbestyrelsen anmodet Dem om at

medvirke til, at den attraaede Overdrageise kan finde

Sted, og har De i denne Anledning, efter gjennem

Stiftsovrigheden i Island at have erfaret, at samme har

indstillet Overenskomsten til allerh. Stadfæstelse gjen-

nem Kirke- og Undervisningsministeriet, i Henhold til

§ 25 i Anordn. 26. Januar 1866 for Kjobstadens Ved-

kommende indstillet den til Justitsministeriets Sank-

tion.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have brev-

vexlet med Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet over Sagen og efter af samme at have faaet

Meddelelse om, at H, M, Kongen under 10. f. M.

allerh. har bifaldet, at der meddeles Stiftsovrigheden

i Island Bemyndigelse til den omspurgte Afhændelse paa

de mellem vedkommende Præst og Kommunalbestyrelsen

for Isafjords Kjobstad under 1. Febr. og 7. Maj f. A. ved-

tagne Vilkaar, til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

gjdrelse tjenstl. melde, at Justitsministeriet ikke for Kjob-

stadens Vedkommende finder Noget at erindre imod, at

Overdragelsen finder Sted paa de ovenfor anforte Vil-

kaar, idet man sluttelig, efter den Anledning, Hr, Amtm.'s

4
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foranforte Skrivelse dertil giver, ikke undlader at til- 1871.

foje, at man med Dem maa være enig i, atdeTvistig- 23. Febr.

heder, der maatte opstaa angaaende Forstaaelsen af
'

-^"^

den indgaaede Overenskomst, bor afgjores paa sæd-
vanlig Maade ad Rettens Vej.

De ovennævnte Overenskomster af 1. Februar og

7. Maj 1870 ere i Oversættelse saalydende:

(Uddrag af Isafjord Kjobstads Valg- og Forhandlings-

protokol.)

Aar 1870, Tirsdagen den 1. Februar, blev der af

tindertegnede Kommunalbestyrelse tilligemed Præsten
paa Eyri, Provst A. BoSvarsson, afholdt et Mode for

at soge en Overenskomst tilvejebragt med Hensyn til

Betingelserne for Præstegaarden Eyri's Overdragelse
til Kjobstaden.

Efter betydelige Debatter mellem Vedkommende
blev folgende Overenskomst vedtagen:

Jeg Undertegnede Årni BO&varsson, Præst og Provst
paa Eyri, overdrager til Kjobstaden Isafjord Præste-
gaarden Eyri og den til samme horende Grund, at

y^gne fra Grændsen henimod Hnifsdal til Torfnes's

inderste Grændse udenfor Stakkanes, med tilhorende

Huse, Hjemmemark og alle Herligheder, imod at Kjob-
staden overtager Kirken paa Eyri og alt Ansvar for

samme, saavelsom den Kirken paahvilende Gjæld til

Regjeringen, tilligemed de samme tillagte Indtægter,

samt endvidere imod at Kjobstaden erlægger til mig
^Her hvilkensomhelst anden Præst paa Eyri et aarligt

Vederlag, til Belob 150 Rd. Hvorimod jeg forbeholder
^ig og mine Efterfolgere i Præstekaldet det Stykke a£

Præstegaarden Eyris Jordtilliggende, der begynder
indenfor Torfnes og strækker sig henimod Gaarden
Seljalands Enemærker,
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1871. Vi Undertegnede, Byfoged og Borgerrepræsentanter,

23. Febr. love paa Kjobstadens Vegne at overtage Kirken paa

Eyri med de samme tillagte Indtægter saavelsom den

Kirken til Regjeringen paahvilende Gjseld; fremdeles

love vi af Kæmnerkassen at udrede et aarligt Belob t

af 150 Rd. imod at erholde fuldstændig Afbenyttelse

af Gaarden Eyri med de til samme horende Huse,

Hjemraemark (tun), Udmarker (engjar), Græsgange og

alle Herligheder, at regne fra Grændsen henimod

Huifsdal indtil Torfnes's inderste Grændse udenfor

Stakkanes.

Alt Foranstaaende blev af begge Parter vedtaget

under Forudsætning af at Vestaratet og Stiftsovrigheden

i Island derpaa meddele Approbation,

(Underskrifter.)

Aar 1870, Lordagen den 7. Maj, blev der af under-

tegnede Kommunalbestyrelse samt Præsten paa Eyri,

Provst A. Bo&varsson, paa Isafjords Byfogedkontor af-

holdt et Mode for at tilvejebringe en Overenskomst

med Hensyn til nogle Tillægsbestemmelser, som vel-

bemeldte Præst har stillet som Betingelser for Over-

dragelsen af Eyri Præstegaard til Isafjords Kjobstad.

Disse Tillægsbetingelser ere fra Præstens Side:

1. at erholde Plads til Fisketilvirkning og til at op-

sætte Baade paa Kjobstadens Grund uden Be-

taling;

2. fri Afbenyttelse af Vaaningshuset paa Eyri i 1

eller 2 Aar;

3. Tilladelse til at aflevere Kirken in statu quo uden

Aabod;

4. Tilladelse til at aflevere Husene paa Eyri (Eyrarbær)

in statu quo uden Aabod.



Justm. Skriv, ang. Præstegaarden Eyri, 27

Da disse Tillægsbestemmelser imod Kommunal- 1871.

bestyrelsens Forventning bleve satte under Forhandling 23. Febr.

mellem vedkommende Parter, som Betingelser for Over-

dragelsen a£ Eyri Præstegaard, ansaa Kommunalbe-

styrelsen sig paa sin Side befojet til at opstille ogsaa

en Betingelse, nemlig:

5. at Præsten forpligter sig og sine Efterfolgere i

Præstekaldet til at være bosatte i Kjobstaden.

Angaaende de omhandlede 5 Poster bleve aabnede

Forhandlinger, der afsluttedes med folgende Overens-

l^omst

:

Til 5te Post. Præsten forpligter sig og sine Efter-

folgere i Præstekaldet til at være bosiddende i Kjob-

staden, dog forbeholder den nuværende Præst sig Ret

at bo paa Gaarden Stakkanes indtil han har an-

skaffet eller ladet bygge et Vaaningshus i Kjob-

staden.

Til 1ste Post. Denne Post bortfalder, saasnart

Præsten har taget Ophold i KjSbstaden, da han i saa

Fald nyder alle de samme Rettigheder som enhver

anden Kjobstadbeboer; men forsaavidt Provst A, BoB-
^arsson for en kort Tid skulde blive bosat udenfor

kjobstaden, tilstaar Kommunalbestyrelsen ham fri Plads
paa Kjobstadens Grund for hans egne Baade og Fiske-

^ilvirkningsplads til eget Brug uden Betaling.

Til 2den Post. Kommunalbestyrelsen tilstaar Provst

^- Bo&varsson fri Benyttelse af Husene paa Eyri

^yrarbær)
i et Tidsrum af 1 Aar, at regne fra den

agt da rette Vedkommende have approberet nær-
^serende Kontrakt. Med den saaledes fastsatte Tids-

grændse erklærer velbemeldte Provst sig at være til-

freds.

Til 3je Post. Skjondt Provst A. Bobvarsson i

sidstafvigte 4 Aar har foretaget adskillige mindre be-
tydelige Reparationer af Kirken og derpaa anvendt en
Del Penge, saa forpligter han sig dog til, med særligt
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1871. Hensyn til den store Trang, Kirken har til alle de

. Febr, Penge, den paa nogen Maade kan have selv den mindste
""^"^^

Fordring paa, at tilsvare de 200 Rd. uden Afkortning,

som han i sin Tid har modtaget som Aabod paa Kir-

ken; dette Tilbud modtager Kommunalbestyrelsen med

Taknemmelighed,

Til 4de Post. Provsten lover at overlevere de

med Gaarden Eyri folgende Huse i den Tilstand, hvori

de nu forefindes, og fremdeles som Aabod at aflevere

alle nagelfaste Gjenstande, Gulv, Panel m. v, ham

tilhorende enkelte Dele af bemeldte Huse (sem mi er

hans eign innan nm bæinn«), intet undtaget, uden

Tommerhuset, hvormed Kommunalbestyrelsen erklærer

sig tilfreds. StSrre Beskadigelser forpligter Præsten

sig til at erstatte, hvorimod sædvanlig Forringelse af

Gaarden Eyri's Huse bor falde Kjobstaden tillast for

det Tidsrum, bemeldte Huse ifolge Foranstaaende ere

tilstaaede Præsten til Afbenyttelse.

Sluttelig bleve begge Parter enige om, at forsaa-

vidt der maatte opstaa nogen Tvistighed med Hensyn

til Forstaaelsen af den oprindelige under ]. Februar

d. A. afsluttede Kontrakt, der af alle Vedkommende

iovrigt anerkjendes som klar og ikke trængende til

nogen Forklaring, saadanne Tvistigheder da skulle af-

gjores af dertil udnævnte uvillige Mænd, som Parterne

maatte blive enige om at overdrage dette Hverv, eller

som dertil maatte blive udnævnte af Kjobstadens og

Præstegaardens overordnede Autoriteter.

Til Bekræftelse af alt Foranstaaende ere alle Ved-

kommendes Underskrifter.

(Underskrifter.)
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Kapitelstaxt for Borgarfjords og flere Sysseler 1871.

samt for Reykjavik KjSbstad i Islands SOnderamtJfi^
fra Medio Maj 1871 til samme Tid 1872. Eeykja-

den 24. Februar 1871.

Verblagsskrå, sem gildir i BorgarfjarBar, Gull-
^ringu, Kjosar, Årness, Rångarvalla og Vestmannaeyja
^yslum samt Reykjavikur kaupstaS, fra miBju raai-

^ana&ar 1871 til sama tima 1872.

alin.

A.- Pri6ur peningur.
1 tmndraft:

1 ^yr, 3 til 8 vetra, sem beri fra
piiojum oktober tUnovbrra. loka,
1 fardogum
b ær. 2 til 6 vetra. lo&nar og
lembdar i fardogum
6 smlir, 3 til 5 vetra, å hausti

c'
° — tvævetrir

. 12 — veturgamlir
S- ? ær, geldar
'•10^ mylkar

1 abur&arhestur, taminn, 5 til 12

g
^etra, i fardogum

^* 1 Iz hryssu, å sama aldri . . . ,

^- Ull, smjor og tolg.
1 hundra&.

11 . P*^' »lilu. vel {)v. pd. å

12 iIa " - —
iq' af smjori, vel verku&u —

120 - af tolg, vel bræddri -

C. Tovara af ullu.

f
O pd. hespngarns, 3 til 6 hespur

^ Pundi, haldi hver hespa 11 skrpr.,

15 ak
^^^^ skreppa 44 |)ræ&i pd. å

16* eingimissokka
. . pari& a

i7'io/; "~ tvibands gjaldsokka —
18 OA

sjovetlinga -
19* IR ^^^i^^^^is peisur . . . hver a

So'ioA gjaldpeisur . .
—

alnir gjaldvoSar va&måls,
alnar brei?)s al. a

rd. sk. rd. sk. sk.

40 48 40 48 32,4

5 9,3 30 56 24,5

6 27,7 37 70 30,.

4 83,1 38 89 31,1

3 54,4 42 77 34,a

4 37 35 « 28
3 22 32 28 25,8

18 69 18 69 15
12 74 17 3 iy,6

29,6 37 H 29,6
» 22,5 28 12 22,5
i 28 35 11 28
i 17,8 22 24 17,8

II 64 U »

n 34,7 21 66 17.*
54 »

n 11.1 20 78 iC
1 23 B i

1 79 t

m 55 B t 1
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isn.
24. Febr. rlkism. hundr. alin

1 hundrat):

21. 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5
kr. breibrar al. å

D. Fiskur.

1 hundrafe:

22. 6Yætt.af saltfiski, veWerk. vsett a
23. 6 — harBfiski - -
24. 6 — {)yrsklingi, — —
25. 6 — hakarli, hertum, —
26. 6 — isu, hertri ... —

E. L:f^8i.

1 hundrab:
27. 1 tunna (120 pt.) hvalsiysis,

8 pottar a
28. 1 — — håkarlslysis, —
29. 1 — — selslysis, —
30. 1 — — forskalysis, —

F. Skinnavara.

1 hundra?):

31. 4 fjor&ungar nautskinns, 10 pd. a
32. 6 — kyrskinns, —
33. 6 — hrossskinns, —
34. 8 — sauBskinns, af tvæ-

vetrum og eldri, 10 pd. a
35. 12 Qorb. sau&skinns, af vetur-

goTnlum og am, lOpd. å

36. 6 — selskinns .... —
37. 240 lambskinn (vorl.), einlit. hvert å

G. "Émislegt.

1 hundrab:
38. 6 pd. af æbardiin, vel hreins. pd, å
39. 40 — — ohreins. . —
40. 120 — fuglafi&ri . . . 10 pd a
41. 40 — fjallagrosum , ,

—
42. 5 ålnir 1 dagsverk, um heyannir

43. 5 — 1 lambsfo&nr

DA.« rå rV

1

» 41 » B i

5 5,5 33 33 24,3

5 42 32 48 26
5 1.1 30 7 24
4 64 28 22,4

4 71 28 42 22,8

1 41,6 21 48 17,2

1 47,6 22 42 18
1 56,5 23 79 19
1 29,9 19 64 15 7

5 79,5 23 30 18,7

4 85,3 29 32 23,5
•

4 85,8 29 35 23,5

3 5,» 24 47 19,6

2 25 27 12 21,T
3 87,3 23 44 18,8
D b,s 17 » 13,6

5 69 34 30 27,5
1 73 70 40 56, a

2 92,2 35 50 28,4
1 40 5 64 4,5

1 0,1 24 2 19,3
1 48,7 36 17 28, a

4
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Me&alverb å hverju hundra&i og hverri
^"11 1 nefndum landaurum ver&ur:

A, e&a i fri&u^ — 1 uiiu, smjori og tolg . . . .

C, — 1 tåvoru af ullu
- i fiski

E, ^ I lysi .^ ^1 — i Bkinnavoru

En mebalverb allra landaura saman

og skipt meB 6 synir

me^ialverS allra me&alver&a

hnndra^ å alin.

rd. sk. sk.

32 60 26,1

30 57 24,5

21 24 17
29 84 23.9

21 82 17.5

24 83 19.9

161 6 §

26 81 21,5

Islands stiptamt og skrifstofa biskups, Reykjavik
24. Februar 1871.

Hilmar Finsen. P. Pjetursson.

1871.

24. Pebr.

Kapitelstaxt for Oster- og Vester-Skaptafells 24. Febr.

Syssel i Islands Sonderamt fra Medio Mai 1871
til samme Tid 1872. Reykjavik den 24. Fel3niaa:

1871.

Ver&lagsskrå, sera gildir i Austur- ogVestur-
^kaptafells s^slu, fra mi&ju mai-mana&ar 1871 til sama
tima 1872.

likismynt* hundrab. alin

.

« rd. sk. rd. ek. sk.

^•^^•1^) 34 3 34 3 27,.

^ • . - . . . 4 48,5 27 3 21,6

^ ^ 5 14,1 30 85 24,7

^ 3 78,5 30 52 24,4

) Rnbrikkerne ere fuldstændigen anfdrte i den foranstaaende

Kapitelstaxt for Borgarfiords m. fl. Sysseler.
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1871,

24. Febr.
Å. Nr. 5

- 6

- 7

- 8

- 9

B. Nr. 10

- 11

- 12

- 13

C. Nr. 14

^ 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

D. Nr. 22

- 23

- 24

- 25

- 26

E. Nr. 27

- 28

- 29

- 30

F. Nr. 31

- 32

- 33

- 34

- 85

- 36

- 37

G. Nr. 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

* « * * * t

rikismynt. hundrao. alin.

rd. sk. lu- SJ£. sk.

2 84,8 27,7

S 81,6 77 24,6

2 72,3 97 filOl. 2z

16 64 1fi 13,3

12 25,3 16 34 lo,i

35 48 9R .

21,1 26 36 21,1

^3,5 23,5

» 15,6 19 48 15,6

1 W 11

}» B

32

V

S

uH

V

12 99 18

Q

1 b
u
V

» Do, S
II

^ 45 M •V

ol) OU w 2o

Ib OJ. Z4,8

o 32 K Ifa

2 72 1 fiXD 13,2

4
4 • 94. u iy,2

1 64
1 AQ 91 69 17,4

75

1 QO Ib

o6 91 17,3

4 » ^4 n 19,2

3 27 1 Q Du 15,8

2 51 20 24 16,a

1 79

.

91 7 IR «

O 22 19 36 15,5

• 0,7 14 24
- 11,4

R 10la 30 72 CIA
24,6

tt 1 H la »

2 bo, 8 31 94 25,6

1 4 » 3,2

. 95,8 23 91 19,2

1 14,4 27 58 22,1
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Me&alverb å hverju hundra?)i og hverri

yrtoldum landauruni verbur

:

En me&alver& allra landaura saratl. 146.23

og skipt meS 6, synir me&alver&
allra me&alverba 24.36

Eptir A, 22,1

B, - i ullu, smjori og tolg . . 27.66 22,2

C, . . 22.48 18

D, . . 25.29 20,2

E, . . 23.12 18,5

F, . . 20. 2 16

1995
r

Islands stiptamt og skrifstofu biskups, Reykjavik

24. Februar 1871.

Hilmar Finsen. P. Pjeturssen.

Betjendtgj øreise om Vilkaarene for Benyttelse af 25. Fetr.

Livsforsikring til Fyldestgj oreise af pensionsberet-

tigede Embedsmænds lovbefalede EnkeforsSrgelse.

Khavn d. 25, Febr. 1871. - Lovtid. for Kgr. Danmark

1871 S, 67—69; Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1871, S. 81.

Holge § 22 i Lov af 18. Juni 1870 om Livsfor-

sikrings- og Forsorgelsesanstalten af 1871 kan enhver

Embedsmand fyldestgjore den ham ifolge Lov af 5.

Januar 1851 paahvilende Forpligtelse til at sikre sin

Hustru Overlevelsesrente ved at forsikre sit Liv for et

I^elob, der i det mindste er 15 Gange saa stort som
den pligtige Overlevelsesrente, forudsat at han kan

opfylde de almindelige Betingelser for Erhvervelsen af

en Livsforsikring og vil finde sig i de Vilkaar, som af

Regjeringen stilles dels til Betryggelse for Præmiernes

Indbetaling, dels til Sikkerhed for, at Forsikringssum-

men efter hans Indstilling kan komme hans Enke eller

XXI. B. 3
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1871. ovrige Efterladte tilgode, I Henhold hertil har Finans-

25. Febr. ministeriet for pensionsberettigede Embedsmænds Ved-

kommende fastsat folgende Bestemmelser:

§ 1. Livsforsikring kan sættes istedetfor den hele

Overlevelsesrente, som Embedsmanden er forpligtet til

at sikre sin Hustru, eller for en Del af den. For-

sikringssummen kan efter Embedsmandens eget Valg

være imellem 15 og 25 Gange saa stor som den plig-

tige Overlevelsesrente, i hvis Sted den træder. Det

staar i denne Henseende Embedsmanden til enhver

Tid frit indenfor de nævnte Grændser at ændre sit

engang trufne Valg. Yderligere Nedsættelse af For=

sikringsbelobet kan i Henhold til Lov af 5. Januar

1851 § 2 Nr. 3 ventes indrommet under Forudsætning

af, at der for en mindre Sum end det 15-dobbelte af

den pligtige Overlevelsesrente ifolge Hustruens Alder

paa den Tid, da Enkeforsorgelsen ordnes eller om-

ordnes, kunde forskaffes hende en livsvarig Livrente

af den pligtige Overlevelsesrentes Belob. Lyder det

paagjældende Forsikringsdokument paa en storre Sum

end det 25-dobbelte af Overlevelsesrentens Belob, blive

de nedenfor givne Regler for den pligtige Livsfor-

sikringssums Anvendelse ikke gjældende med Hensyn

til det overskydende Belob; dette vil derfor ved Em-
bedsmandens Dod blive indbetalt i hans Bo,

§ 2. Ogsaa naar en Embedsmand allerede har op-

fyldt sin lovbestemte Enkeforsorgelsespligt ved Sikring af

Overlevelsesrente, kan han til enhver Tid ombytte denne

med Livsforsikring i Overensstemmelse med foran-

staaende § L Overlevelsesrente-Sikringen vil da med

Finansministeriets Samtykke blive hævet overensstem-

mende med de i Livsforsikrings- og Forsorgelsesan-

staltens Plan § 10 givne nærmere Bestemmelser; den

nye Overlevelsesrente, som ifolge disse Bestemmelser

tegnes for den Forsijrgeren tilkommende Godtgjorelse,

tjener fremdeles til delvis Fyldestgjorelse af den pligtige
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Enkeforsorgelse, saa at kun det derefter manglende

Overlevelsesrentebelbb bliver at erstatte ved Livsfor- 25

sikring efter Reglerne i § 1. Tegningen af denne Livs-

forsikring maa være berigtiget, forend den ældre Over-

levelsesrente-Sikring kan blive hævet.

§ 3. De Livsforsikringer, der kunne anvendes

til Fyldestgjorelse af pligtig Enkeforsc3rgelse, ere:

1) livsvarig Livsforsikring paa Mandens Liv; 2) livs-

varig Overlevelsesforsikring paa Mandens Liv til Fordel

for Hustruen, forsaavidt hun overlever ham; 3) Livs-

forsikring paa Mandens Liv med Udbetaling i levende

Live. Den heronihandlede Benyttelse af Forsikringen

medforer ikke nogen Indskrænkning med Hensyn til

Valget imellem de forskjellige planmæssige Indskuds-

maader (jfr. Livsforsikrings- og Forsorgelsesanstaltens

Plan § 7).' Derimod maa Forsikringen altid være tegnet

imod Udstedelse af Police (ikke Indtegningsbevis), og

Policen maa ikke bære nogen Transport eller anden

Paategning.

§ 4. Den af Embedsmanden erhvervede Police

indsendes til Finansministeriet, i hvis Værge den for-

bliver, saalænge den tjener til Fyldestgjorelse af pligtig

Enkeforsorgelse. Ved Indsendelsen maa Embedsmanden

afgive skriftlig Erklæring om, i hvilket Omfang For-

sikringen skal benyttes som Erstatning for Overlevelses-

rente, samt om at han underkaster sig de i nærværende

Bekjendtgjorelse fastsatte Vilkaar.

§ 5. For de til Fyldestgjorelse af pligtig Enke-

forsorgelse benyttede Livsforsikringer ere med Hensyn

til Præmiernes Indeholdelse og forelobige Betaling af

Statskassen samt Dækning af dennes Forskud de i

Loven af 5. Januar 1851 §§ 5, 6 og 7 fastsatte Regler

gjældende,

§ 6. I Skilsmissetilfælde ere Bestemmelserne i

Loven af 5. Januar 1851 § 9 ogsaa gjældende med
Hensyn til Livsforsikringer, dog saaledes at Embeds-

3*
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1871. manden, naar han ikke i Skilsmissevilkaarene udtryk-

25, Febr. kelig har paataget sig anden Forpligteise, kau be-

"stemme, at der kun skal tilfalde hans fraskilte Hustru,

forsaavidt hun overlever ham, saa stor en Del af For-

sikringssummen, som ved hans Dod vilde behøves til

at forskaffe hende en livsvarig Livrente af samme Belob

som den Overlevelsesrente, i hvis Sted Livsforsikringen

i sin Tid er benyttet.

§ 7. Naar Livsforsikringen ophorer at tjene til

Fyldestgjorelse af pligtig Enkeforsorgelse, hvad enten

dette sker i Henhold til Lov af 5. Januar 1851 §§ 7,

9 eller 10, eller fordi Hustruen dor forst, tilbageleveres

Policen til Embedsmanden. Betalingen af de siden for-

faldende Præmier er Finansministeriet uvedkommende,

og de i Tillæget til Livforsikrings- og Forsorgelses-

anstaltens PJan fastsatte særegne Regler for pligtige

Forsikringer komme ikke længere til Anvendelse. Og-

saa uden at Embedsmandens Forpligtelse til Enke-

forsorgelse bortfalder eller han benytter sin Ret til at

forlange den indskrænket til et mindre Belob, kan han

faa Raadighed over Livsforsikringen, naar han paa

anden Maade opfylder sin Forsorgelsespligt; men skal

dette ske ved Sikring af Overlevelsesrente, maa han

kunne tilvejebringe saadan Helbredsattest, som fordres

ved frivillige Forsikringer. Overensstemmende med de

ifolge Lov af 5. Januar 1851 for pligtig Overlevelses-

rente gjældende Regler beholder den engang som pligtig

antagne Livsforsikring i det Hele denne sin Egenskab,

uanset at Embedsmanden faar ringere Embedsindtægt

eller afskediges med Ventepenge eller Pension, med-

mindre han, forsaavidt Ret dertil tilkommer ham efter

den nævnte Lov, forlanger Omfanget af sin Forpligtelse

forholdsvis indskrænket.

. § 8, Dor Embedsmanden for Hustruen, udbetales

Forsikringssummen til Finansministeriet som Policens

Ihændehaver; den vedkommer ikke hans Bo, men til-
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horer særskilt Enken, medmindre Embedsmanden ved

en af Finansministeriet godkjendt Beslutning har taget

afvigende Bestemmelse til Fordel for sine ovrige

Efterladte (en eller flere af dem), saaledes at der

kun tilkommer Enken livsvarig Rentenydelse, Fi-

nansministeriet forer Tilsyn med Forsikringssummens

Frugtbargjorelse paa betryggende Maade med Hensyn
W Bevarelse og Forrentning, Forsaavidt Embeds-
Klanden ikke allerede har erhvervet Finansministeriets

Samtykke til en bestemt Anbringelse af Kapitalen, til-

kommer det Enken at tage Bestemmelse derom under

forbehold af Finansministeriets Samtykke. Hvis Renten

Forsikringssummen ved en tilstrækkelig betryggende

Anbringelse af denne ikke kan naa Bel()bet a£ den

Pligtige Overlevelsesrente, i hvis Sted Forsikringen er

ti'aadt, staar det dog under hvilkensomhelst Forud-
sætning og til enhver Tid Enken frit at forlange saa
stor en Del af Forsikringssummen anvendt til Erhvervelse

en livsvarig Livrente for hende, at den lovbestemte

Enkeindtægt derved tilvejebringes. Er der benyttet

Livsforsikring med Udbetaling i levende Live og denne
sidste finder Sted, komme de foranstaaende Bestem-
melser til Anvendelse med Hensyn til den udbetalte

forsikringssum, medmindre Embedsmanden paa anden
Maade fyldestgjor sin Enkeforsorgelsespligt,

1871

25. Febr.

Kapitelstaxt for Myra og Hnappadals Syssel 28. Febr.

^ed flere Sysseler i Islands Vesteraiiit, fra Medio

^laj 1871 til samme Tid 1872. Stykkisholm den

28. Februar 1871.

Ver&lagsskr a, sem gildir fyrir Myra ogHnappa-
*l^ls, Snæfellsness og Dala syslur i Islands Vestur-amti,

^rå miBju maimaua&ar 1871 til sama tima 1872.
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1871.

28. Febr.
Voru og aura tegundir. hundrab.

[)ar af

1 alin.

A. Frilbtir peningur.
1 huudrab:

1. 1 Icyr, 3 til 8 vetra, sem beri

fra mi&jnm oktober til novbr.

loka, i fardogum . a

2. 6 ær, 2 til G vetra, lo&nar og
lembdar i fardogum . . hver å

3. 6 sau&ir, 3 til 5 vetra, å hausti

liver å

4. 8 — tvævetrir a hausti —
5. 12 — veturgamlir — —
G. 8 ær geldar .... — —
7. 10 — mylkar .... — —
8. 1 åbur?)arhestiir, taminn, 5 til 12

vetra i fardogum a
9. IVs hrj'ssu, å sama aldri, hver å

B. Ull, smjor og toLg.

1 hundraS:
10. 120 pd. af hvitri ullu, vel fveginni

pd. å

11. 120 - af mislitri ullu, — —
12. 120 - af smjori, vel verku&u —
13. 120 - af tolg, vel bræddri -

C. Tovara af ullu.
1 hundi'ab:

14. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur

i pundi, haldi hver hespa 11
skreppur, en hver skreppa 44
fræbi pd. å

15. 60 por eiugirnissokka, pari?) å
16. 30 — tvibandsgjaldsokka, —
17.180 — Bjovetlinga —
18. 20 eingirnispeisur .... hver å

19. 15 tvibands gjaldpeisur, —
20. 120 ålnir gjaldvo&ar vac)mals

ålnar breibs 1 al. å

21.120 alnir einskeftu, 1 al. til 5

kv. breibrar 1 al. a

D. Fiskur.
1 hundrac):

22. 6 vættir af saltfiski, vel verku&ura,

vættin a

23. 6 - af harlfiski — —
24. 6 — af f)yrsklingi — —
25. 6 — af i'su, hertvi .

—
26. 6 — af håkarli, hertum —

rd.

44

7
5

4
5
3

18
14

1

2

n

1)

sk. rd.

74

56
87
45
36
78

22

3OV2
23
25V2
17

38

22V3
42
6

24
42

58

43

4
5

5
4
4

62
72
7

77
43

44

34

45
47
53
43
38

18
18

38
28
31
21

14
n

11
I)

D

72

53

27
34
30
28
27

sk.

o

60

48
24
60

12

22
64

12
72
84
24

6

24
n

48

72

84
48
42
78

sk.

35V4

273/4

36V2
373/4

43
34V3
3OV2

14V'a

15

3OV2
23
25V2
17

11 Vi
I)

9
J)

n

58

43

22^4
27\'2

24V4
23
2IV2
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Voru og aura tegundir.
rilds-

mynt.
hundiab.

I)ar af

1 alin.

1871.

28. Febr.

E. Lysi.
1 hundrab:

27. 1 tuuna (120 pt.) hvalslysis,

8 pt. å
28. 1 — — hakarlslysis, —
29. 1 — — selslysis, —
30. 1 — _ {)orskalysis, —

F. Skinnavara.

1 hundrab:
31. 4 fjor&ungar nautskinns, 10 pd. å
32. 6 — k^rskinns, —
33. 6 — hross-skinns, —
34. 8 — saubskinns af tvæ-

vetrum og eldri .... 10|rd. å
35. 12 fjorb. saubskiuns, af vetur-

gomlum og åm .... 10 pd. å
36. 6 fjorb. selskinns ... —
37.240 lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. ^mislegt.

1 hundrab:
38. 6 pd. af æbardun, vel hreinsubum,

pd. å
39. 40 — — ohreinsubum, —
40. 120 - fuglafibri . . . 10 pd. å

41. 40 — fjallagrosum .
—

42. 5 ålnir 1 dagsverk nm heyannir
43. 5 — 1 lambsfobur

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtolduni landaurum
verbur:

Eptir A eba i fn'bu

— B — i ullu, smjoriogtolg
— C — i nllar to -voru
— D — 1 fiski ....
— E - i lysi

— F — i fikinna-voru

4 *

r

sk. rd. sk. sk.

1 13 17 3 13^4
1 51 22 93 18V2

1 50 22 78 18V4
1 30

É

19 06 15^/4

6 36 25 48 20Va
5 40 32 48 26
4 40 28 48 22^/4

3 13 25 8 20

2 19 26 36 21

4 21 25 30 2OV4

« 6V3 15 £0 12V8

00 t n D

G3 u

2 49 i 1) »

1 11 u n

1 3KJ «m

1 II II

08 11 0UV3
30 11 24
37 85 30^4
29 70 23^4
20 60 16Va
25 56 2OV3

30 31
1 24V4

En mebalverb alira landaura
samantalib og skipt meb 6 synir

mebalverb allra mebalverba . .

Skrifstofu Vesturamtsins, Stykkisholmi, J^ann 28,

febniam. 1871.

B. Thorberg. S. Nielsson.



40 Kundgj. om Loves Læsning paa Kirkestævne.

1871. Kundgj firelse ang. Forandring i Reskript af

28. Febr. 22. April 1740 om Loves og Anordningers Læs-

ning ved Kirkestævne. Khavn den 28. Februar

1871. — (Justitsminist.)- Lovtid. for Kgr. Danmark 1871

Nr. 35 S. 77; Ålgreen- Ussings Lovsaml. 1871 S. 85-6.

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunderd.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 25.

d. M. allern. at bifalde, at den ved Reskript af 22*

April 17401), jfr. Anordn. a£ 8. Oktbr. 1824, i visse

Tilfælde Kirkesangeren paalagte Oplæsning af Love og

Anordninger ved Kirkestævne for Fremtiden kun skal

finde Sted i saadanne Tilfælde, hvor det Ministerium,

gjennem hvilket vedkommende Lov eller Anordning er

udstedt, særlig paabyder saadan yderligere Bekjendt-

gjorelse.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

1. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, om Althingsskat bor beregnes af Afgift

af Handelsetablissementer^ Sælhnndefangst m. v,

Ehavn den 1. Marts 1871. - isi. Kopib. 1871 Nr.m
TiSindi nm stjornarmålefni fslands III, S. 141—43.

I behgl. Skrivelse af 8. Marts f. A. har Hr. Stift-

amtm. indstillet folgende Sporgsmaal til Ministeriets

Afgjorelse, nemlig:

1, om den Indtægt, Ejeren af en Jord oppebærer af

Handelsetablissementer, opforte paa samme, bliver

at tage med ved Taxationen af den Indtægt af

Jorden i det Hele, hvoraf Althingsskat beregnes; og

2. om Afgift af Sælhundefangst, Drivtommer eller

Lignende bor henregnes til Landskyldsafgifter og

^) Fogtmanns Keskriptsaml. 4. Del 2. Bd. f. 1740 S. 51-52,

jfr. LoYsaml. f. Isl. VIII S. 582-84, og IX S. 243-46.
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tages med i Betragtning ved Fastsættelse af AI- 187L
thingsskatten. 1. Marts.

I den forstommeldte Henseende har De andraget,"""*""''^^^

at den bekræftende Besvarelse af Sporgsmaalet efter

Modtagelsen af Justitsm. Skriv, af 10. Decbr. 18661)
af Dem er gjort gjældende i alle foreliggende Tilfælde,

indtagen med Hensyn til de 3 Handelsetablisseraenter,

Papos, Hofsos og Grafar6s, hvis Ejere have onsket

Sporgsmaalet forelagt Ministeriet, idet de formene, at

Afgiften af det paagjældende Etablissement maa be-

tragtes som en Skadeserstatning for det Tab, de lide

at de Handelsbesogende benytte det omkringlig-

gende Tun til Græsning for deres Heste og deslige,

for den Ufred, som paafores Jorden i det Hele.

Heraf kan der imidlertid efter Deres Formening kun

^idledes, at der ved Taxationen af den hele Jords Ind-

tsegt bor tages Hensyn baade til selve Afgiften af

Etablissementet og til det Tab, dettes Existens med
*leraf folgende Ufred paaforer Ejeren, hvorfor De har

instrueret de paagjældende Sysselmænd i denne Ret-

^^^Si og nu udbeder Dem Ministeriets Approbation

lierpaa.

Med Hensyn til det andet Punkt har Hr. Stift-

anitm. meddelt, at De paa dertil given Anledning fra

Repstyreren i Presth6Iar Rep har erholdt Oplysning

at en Indtægt, der er anfort ved den Statskassen

sammesteds tilhorende Jord Har&bak under Navn af

•»Havneafgift bestaar i en aarlig Afgift af Sælhunde-

fangst og Forstrandsretten i Hraunhofn, men at denne

Afgift ikke medtages ved Beregningen af Jordens Al-

thingsskat, da der herom i 1855 af vedkommende Re-

geringsautoritet skal være gjort Udsættelse ved paa-

gjældende Godsadministrators Regnskab, idet Afgifter

de heromhandlede ikke skulde kunne henregnes

til Landskyldsafgifter, hvilken Regel atter er bragt til

') Lovsaml. for Isl. XIX S. 571—73.
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1871, Anvendelse paa andre Afgifter af Reppen af lignende

1. Marts. Art, Da det imidlertid forekommer Dem, at det lige-
^^'^^

saalidt af det herhenhorende Lovbud, Plak. af 18- Juli

1848 om Betalingsmaaden af de ved Althinget foran-

ledigede Udgifter 1), som overhovedet af Sagens Natur

og de forud for Lovbudets Emanation gaaede For-

handlinger fremgaar, at der skulde gjores nogen For-

skjel paa de herombandlede Afgifter og de ovrige jord-

"

drotlige Afgifter med Hensyn til Udredelsen af Altliings-

skatten, har De indstillet, om de fremtidig bor være

fritagne for Erlæggelsen af den ommeldte Afgift, samt

om der maatte være Anledning til at afkræve de ikke

erlagte Belob for Tiden siden 1855.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have brev-

vexlet med Revisionsdepartementet for Kongeriget an-

gaaende det sidstnævnte Punkt, til behgh Efterretning

og Iagttagelse tjenstl. melde:

ad 1. Det herombandlede Spbrgsmaal maa besvares

bekræftende, og meddeles derfor Ministeriets

Approbation paa de af Hr. Stiftamtm. i denne

Henseende trufne Foranstaltninger;

ad 2. Da Ministeriet i det Hele maa tiltræde Hr. Stift-

amtm. 's Ytringer angaaende det herombandlede

Punkt, ville de omhandlede Afgifter for Frem-

tiden være at tage med ved Beregningen af

Althingsskatten, hvorimod der efter Omstændig-

hederne ikke findes tilstrækkelig Anledning til

at efterkræve Althingsskatten af de nævnte Af-

gifter for den forlobne Tid,

Forsaavidt Hr. Stiftamtm. iovrigt ved samme Lei-

lighed har gjort Indstilling om, at Kjobstadejendomme

og de i Klasse med dem staaende Handelsetablisse-

menter med derpaa værende Tomthuse skulle deltage

i Udredelsen af Ålthingsskat, samt om at der til den

Ende maa udfærdiges et Supplement til Instruktion af

^) Lovsaml. for Island XIV S. 142-43
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18. Juli 18481), bemærkes sluttelig, at man i saa Hen-
seende har indledet Brevvexling med de to andre is-

landske Amtmænd, men endnu ikke modtaget Svar fra
iNord- og Ostamtet, og at Resolution paa dette Punkt
saaledes forst senere vil kunne imodeses.

Kapitelttaxt for Barøastrands Syssel med flere

Sysseler samt Isafjords Kjøbstad i Islands Vest-

amt, fra Medio Mai 1871 til samme Tid 1872.

Stykkisholm den 2. Marts 1871.

Ver&lagsskra, sem gildir fyrir Bar&astrandar,

Isafjar&ar og Stranda syslur og Isafjar&ar kaupstab i

Islands Vestur-amti, fra mibju mai-måna&ar 1871 til

sania tima 1872.

2. Marts

A. Nr. 1«)

2. .

3

4

5 ,

6

7

8 ,

9

B, Nr. 10

- 11

- 12

- 13

C. Nr. 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

rildsmynt. hundraB. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

48 » 48 38V3

6 32 33 30Va

8 36 50 24 40

6 32 50 64 4OV2

4 64 56 » 44V4

6 16 49 32 39Va

4 40 32

20 48 20 48 16Va

16 64 22 21 173/4

» 31 38 72 31

23 28 72 23

Jl 28 35 28

» 22V3 28 12 22V3

D 37 1)

U 2Vh 17 18

l» 48 I) u n

u 9V2 17 78

1 36 11 n

2 60 11

^) Lovsaml. for Island XIV S. 143-46.

^) Rubrikerne ere fuldstændig gjengivne i den foran trykte

Kapitelstaxt for Myra og Hnappadals ra. fl. Sysseler.
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1871.

2. Marts,
C. Nr. 20

- 21

D. Nr. 22

- 23

- 24

- 25

- 26

E. Nr. 27

- 28

- 29

- 30

F. Nr. 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

G. Nr. 38

- 39

~ 40

- 41

- 42

- 43

• • • f

• « • « *

rikismynt. hundrab. alin»

rd. sk. rd. sk- sk.

»

.

bo 70 63

%0 Ob ^A 45

a4 ol AQ4o 25V4
n
O i ob 28^/4

c;

O 1 A OU QA 24V*
OQ 23

OG ol bU 2574

1 )£0 1 Q
1 15

1 A Q 40 18

1 44 01^1 04 17V»

1 1:4
1 Qlo 70 15

O db op; 4o 2OV2
c
D bo o4 D 27V*
A OQ 70 23^/4

QO OU ou D4 24\'2

QO
1

1

11 Ol Ob 30

4 OQ 78 23^/4

D /4 lo

o (SU

1 12 »

2 75 II

1 22 V

1 4 V

2 2 I*

Me&alvert) å hverju hundra&i og hverri alin i

fyrtolduin landaurum ver&ur:

Eptir A, eba . 41.64 33V*
- B, - 1 ullu, smjori og tolg . . 32.63 26

- C, -
. . 42.48 34

- D, - . , 31.83 251/2

- E, - . . 20.41 16 1/4

- F, - 231/4

En inebalverf) allra landaura saman-

talib og skipt me& 6, synir me bal-

verfe allra meSalverfea 33. 4

Skrifstofu Vesturamtsins , Stykkish6Imi

,

marzm. 1871.

26V2.

2. dag

B. Thorberg* S, Nielsson.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1871.

wer Islandj ang. Tilkjobsafgift Og Indregistrering 4. Marts,

af et Skib. Kjobenhavn den 4. Marts 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr. 193. Tibindi um stjornarmalefni fslands
HI, S. 144-45.

Efter at man til Afgjorelse havde tilstillet Gene-

raldirektoratet for Skattevæsenet Hr. Stiftamtmandens

•^ehgl. Skrivelse af 7. Novbr. f. A. med Bilag, betræf-

fende Skonnerten »Reykjaviksa Optagelse i Hoved-

skibsregistret for Island, har man fra bemeldte General-

direktorat modtaget den i Gjenpart hoslagte Skrivelse

^^d Bilag, hvoraf det vil erfares, at, da nævnte Skib,

^fter hvad der foreligger, er kjobt i Udlandet, vil der

^sere at opkræve Tilkjobsafgift af samme i Henhold til

^rdg. 1. Maj 1838 § 48, samt at det paa Grund af

^ogle nærmere paapegede Mangler ved den stedfundne

^sgistreringsforretning er fundet nodvendigt forelobig

udsætte Optagelsen af Skibet paa Hovedskibsregistret

Udstedelsen af endeligt Certifikat for samme.

Dette skulde man herved tjenstl. meddele Hr.

^tiftamtm. til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

dorelse samt fornoden Iagttagelse, idet man ikke und-

'ader at tilbagesende de paagjældende Dokumenter.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 4. Marts,

^^er Island, angaaende den danske Lov- og Mi-

nisterialtidende. KhaYn den 4. Marts 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr. 200. Tlfcindi um Btjornarmålefni fslands

111, S. 145.

I Forbindelse med Skriv, herfra af 17. Jan. sidsti.

skulde man tjenstl. anmode Hr, Stiftamtm. om behgl.

ville meddele Landfogden, Landfysikus samt Syssel-

mændene i Sonderamtet, at der vil blive tilstillet hver

disse Embedsmænd 1 Expl. baade af Lovtidenden

Ministerialtidenden, der som vedkommende Embede
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tilhorende bor forblive ved samme, samt lige behgl. at

ville tilstille bemeldte Embedsmænd hoslagte 8 Expl.

af det hidtil Udkomne af hver af de nævnte Tidender

med Tilfojende, at Fortsættelsen vil blive Dem direkte

tilstillet gjennera Postvæsenet, i)

4. Marts. Justitsministeiiets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang\ Overslaget over Islands Indtægter

og Udgifter i Eegnskabsaaret fra 1. April 1871

til 31. Marts 1872, Khavn d. 4. Marts 1871.

Isl. Kopib. 1871 Nr, 210. Tf&indi nm stjornarmalefni fslands

III, S. 145-46.

Hoslagt undlader man ikke tjenstl. at tilstille Hr.

Stiftaintm. et Antal Expl. af en herigjennem D. D.

udfærdiget Bekjendtgjorelse, indeholdende det ved allerh.

Resolution ligeledes af D. D. approberede Overslag

over Islands Indtægter og Udgifter i Regnskabsaaret

fra 1. April 1871 til 31. Marts 1872, og skulde man

med Hensyn til Reglerne for Udtællingen m. v. af de

paa det ligeledes medfolgende Bilag opforte Gager med

Tillæg henvise til de i Justitsm. Skriv, af 20. Februar

1866 2), jfr. det isl. Depart. Skriv, af 15. April 1851 3),

antydede Forskrifter,

Idet man derhos tjenstl. skulde have Hr. Stift-

amtm. anmodet om behgl. at ville tilkjendegive Ved-

kommende det Fornodne i Overensstemmelse hermed,

undlader man ikke at tilfoje, at der i Dag er meddelt

Landfogden i Island Underretning i fornævnte Hen-

seende, ligesom ogsaa Notits derom er afgaaet til de

^) Under s. D. udgik en lignende Skriv, til Amtmændene om

Tidendens Afgivelse til de dem underlagte Sysselmænd,

samt endvidere til Biskoppen om Tidendens Afgivelse til

dette Embede.

=) Lovsaml. for Island XIX S,444, jfr. S. 48.

=») Lovsaml. for Island XV S. 71—72.
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ovrige Amtmænd i Island for eget og de under dem

ansatte Embedsmænds Vedkommende.

Næst endnu at henlede Hr. Stiftamtra.*s særlige

Opmærksomhed paa, at det i Henhold til forskjellige

allerh. Resolutioner hidtil af den islandske Justitskasse

udredede Honorar af 500 Rd. aarlig til de 2 konstit.

Prokuratorer ved den kgl. is], Landsoverret er optaget

paa det nye Budgets § 6 C. 1, og folgelig fra næste

Maaned vil være at udbetale af Jordebogskassen, men
^t>vrigt efter samme Regler som hidtil, — skulde man
sluttelig bemærke, at Jordebogskasseregnskabet for 1,

April d. A. selvfolgelig bliver at affatte paa Basis af

bemeldte allerh. approberede Overslag, at Belobet af de

Pensioner til islandske Embedsmænd eller deres Efter-

ladte, der udbetales af Jordebogskassen, fra samme

Tidspunkt ikke længer ville være at opfore som en

Versurudgift for Finanshovedkassen, men at fore til

endelig Udgift for Island paa bemeldte Overslags Konto

§ 8, og at som Folge heraf det hidtil afiagte særlige

Pensionsregnskab bortfalder.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 4. Marts,

over Islands Yestamt, ang. forandret Sysselind-

deling i dette Amt. Khavn den 4. Marts 1871.

—

Isl. Kopib. 1871 Nr. 215. Ti'Mndi ura stjornarmålefni tslands

III, S. 153-54.

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerand.

Forestilling har det behaget H. M, Kongen D. D. bl.

A» allern. at bifalde:

h at Myra Syssel i Islands Vestamt, der hidtil har

været forenet med Hnappadals Syssel, maaudgjore

en særlig Jurisdiktion, hvoraf Forpagtningsafgiften

bestemmes til 80 Rd. aarlig;

2. at Hnappadals Syssel maa forenes med Snæfells-

nes Syssel, saaledes at der af det samlede Embede
svares en Forpagtningsafgift af 40 Rd. aarlig, og
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1871. 3. at Kongetienden af Bar&astrand Syssel maa over-

J**^^^^ drages Sysselmanden i dette Syssel i Forpagtning,

samt at Sysselets Forpagtningsafgift maa nedsættes

til 20 Rd.,

Alt at regne fra næstkommende Fardag eller 6. Juni

dette Aar.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Amtm, Foranstaaende

til behgl. Efterretning og Bekjendtgjorelse til Thinge,

samt videre fojende Foranstaltning, forsaavidt angaar

den berorte Jurisdiktionsforandring, skulde man tjenstl.

anmode Dem om behgl. at ville paalægge vedkommende

Sysselmænd inden en af Dem fastsat passende Frist

at udfærdige de fornodne Udskrifter af Skjode- og

Panteprotokollerne, forsaavidt angaar Hnappadals Sys-

sel, der ifolge det Anforte skal forenes med Snæfellsnes

Syssel, saavelsom i det Hele at meddele de Oplysninger

og Udskrifter af de paagjældende Embedsprotokoller,

der i Anledning af ommeldte Jurisdiktionsforandring

maatte være nodvendige. — Det tilfojes, at de ved

Udfærdigelsen af ommeldte Udskrifter af Skjode- og

Panteprotokollerne foranledigede Udgifter ville kunne

afholdes af Amtsrepartitionsfonden,

4. Marts. BebjendtgjSrelsc indeh. Overslag over Islands

Indtægter og Udgifter i Regnskabsaaret fra 1. April

1871 til 31. Marts 1872. Kliavn d. 4. Marts 1871.

— Isl. Forest. og Eesol. Protok. 1871 Nr. 7. Lovtid. for Kgr.

Danmark for 1871 i Tillæget Nr. 4, S. 2-5j Ålgreen-Ussings

Lovsaml. 1871 S. 94—96; Ti&indi um stjornarmalefni fslands

III, S. 147-53.

Auglysing, sera hefir inni a& halda åætlun um
tekjur og litgjold Islands å reikningsarinu fra 1. april-

månabar 1871 til 31. marzmåna&ar 1872,

') s. D, blev Stiftamtmanden og Amtmanden i Nord- og Ost-

amtet tilskrevet om Sagen.
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f

Samkvæmt i)egnlegum tiilogum donismalastjornar- 1871.

innar hefir hans hatign konunginum l)6knazt idag alira- 4. Marta

»iildilegast ab fallast a åætlun pi, sem hjer fylgir,

tekjur og utgjold Islands å reikningsårinu fra 1.

^PHlniana&ar 1871 til 31. marzniånabar 1872.

Fyrsti kapituli.^

Tekjur.

1. gr. Å reikningsårinu fra 1. aprilmånabar 1871

3l. niarzmana&ar 1872 er ætlazt til, ab tekjur Is-

lands sje 92,832 rd. 21 sk., en l)etta fje fæst meh pvi

^^^'^ti, sem skyrt er fra i 2. til 4. gr.

2. gv. J)ær tekjur, sem hjer skulutaldar, er ætlab

nemi 36,'d54 rd. 6 sk.:

rd. sk.

^' erfbatjarskattur og gjald af fasteignar-

solum I,n80.

^" gjold fyrir leyfisbrjef og veitingabrjef . . 400.

3* nafnbotaskattur 250.

4- tekjur af Ijenssyslum 2,560.

^' logl)ingisskrifara laun 32* 6

6' tekjur af umbo&ss>^s]ugjoldum ...... 970.

konungstiundir 3,550.

8' logmannstollur 356.

9- gjold af verzlun å l'slandi . . 11,600 rd.

gjold af postgufuskipinu . , , 994 —
12,594.

tekjur af konungsjorbum . . . 1 6,650 rd.

ab fra dreguum

:

umbobslaunmn, prestmotu, al-

tingistolli o. fl 4,570 —
12,080.

^1' gjald uppi andvirbi seldra jarba og fast-

eigua, og vextir af ogoldnu andvirbi,

sem hinar seldu eignir enn eru ab vebi

fyrir

:

yfir um . . . 34,372. 6

XXI, B., 4
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1871. rd. sk.

4. Marts. handan ah . . , 34,372. 6

a. vextir 175 rd.

b. borgun nppi andvir&i& . . 130 —
305.

12. leigugjold:

a. a£ Lundey , , 83 rd.

b. af silfurbergsnarainum i

Helgasta&afjaIJi 20 —
103.

13. afgjald af jortunni Belgsholti o. fl. . . , 74.

14. ovissar tekjur (hjer eru taldar meS sektir

samkvænit hinum almennu hegningar-

logum 25. Juni 1869) 1,500.

samtals . . . 36,354. 6

3. gr. Gjold uppi lån og skyndilån ver&a talin

uppa 7,472 rd. 15 sk., sumsje:
rd. sk.

1. uppi alj^ingiskostnab 5,500.

2. onnur endurgjold

:

a. uppi lån til a&gjorfea vi6 stiptamtmanns-

hnsib i Reykjavik .... 269.15

b. — låntil J)essa()byggjakirkju

å Eyri 10^.

c. — skyndilån litaf fjårklåS-

anum å Islandi 500.

d. — skuld fyrrum s^slumanns

Baumanns 95.

e. — lån til Joessa&byggjaupp

aptur kirkju Mobruvalla

klausturs 220

£. — lån til {)ess ab afstyra

hallæri i su&ur- og vestur-

umdæmi Islands 780.

1,972. 15

samtals . . . 7,472. 15
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4. gr. Tillag tir rikissj6&num samkvæmt lognm 1871.

um hioa stjornarlegu sto&u Islands i rikinu 2. jan. 1871 4. Marts.

ver&ur talib 49,006 rd., sumsje: ^ .

rd. sk.

hib fasta tillag 30,000.

ankatillag 20,000.

50,000.

samkvæmt 6. gr. laganna ver&ur dregib fra , 994.

samtals . . . 49,006.

Annar kapituli.

Utgjold.

5. gr. Å reikningsårinu fra 1. aprilraana&ar 1871

til 31. marzmåna&ar 1872 er ætla& å, a& utgjold Is-

lands ver&i alls 92,832 rd. 21 sk. samkvæmt peim

gjalda-greinuni, sera skyrt er fra i 6— 11. gr.

6. gr. Utpjold, er snerta dorasmålastjorniua, eru

talin ab nemi 33,495 rd., sumsje:
rd. sk.

A, 1. Laun embættismanna . . , 23,181. 64

2. viibbot, talin samkvæmt

logura 26. marzra. 1870

9. gr.' : 2,884.

26,065. 64
B. Skrifstofufje o. s. frv.

:

1. skrifstofufje og bor&fje handastiptamt-

manni (hjermeb er tali& endurgjald

handa stiptamtmanni fyrir j^ab, a& hann

fær ekki framar flutning kauplaust

raeh postgufuskipinu). . . . 2,150.

2. skrifstofufje handa amt-

manninumi vesturumdæminu 550.

3. skrifstofufje handa amtmann-

inum i nor&nr- og austur-

umdæminu 600.

4. skrifstofufje handa landfogeta 500.

3^800.

yfir um . . . 29,865. 64

4*
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1871. '

rd. sk.

4. Marts. handa ab . . . 29,865. 64

C. Onnur litgjold:

1. J)6kuun handa tveimur settum måla-

færslumonnum vib langsyfirrjettinn

500.

2. styrkur i notum spitalans,

sem var fyrrum a Gufunesi 96.

3. postgongur a Islandi , , . 1,000.

4. styrkur til garbaræktar,

o, s. frv 300.

5. styrkur til litbytingar å

læknismeboluni handa få-

tæklingum 400.

6. styrkur handa hinu islenzka

békmenntafjelagi til ])ess ab

gefa lit skyrslur um lands-

hagi å Islandi 400.

7. styrkur til l^oss ab gefa ut
r

lagasafn fyrir Island . . . 933. 32

3,629. 32.

samtals . . . 33,495.

7. gr. Utgjold, er snerta kirkju^ og kennslu-

stjérnina, eru talin 26,962 rd. 72 sk., sumsje:

rd. sk

A. ! Laun embættismanna 13,500.

2. vibbot, talin samkvæmt logum

26, marzm. 1870, 9. gr. . . . 1,900.

15,400.

B. 1. Fyrir umsjon (vib skolann) . 300.

2. abstobarfje 800.-

3. vibbot eptir kornverbi .... 160.

— 1,260.

yfir um . . . 16,660.
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„ rd. sk. 1871.

handan ad . . . 16,660. 4. Marts.

C. Onnur litgjold i |)arfir andlegu
^

stjettarinnar:

1. til fåtækustu brauBa 318. 72

2, til qokkurra brauba i fyr-

veranda Hola stipti 300.

3, til prestsekkna og barna . . 400.

4. styrkur handa fåtækura upp-

gjafaprestum og prestsekkjum 500.

4. skrifstofufje handa biskupi . 400.

1,918. 72
I^. Onnnr litgjold i |)arfir hins lær&a

skola:

1. fyrir hiisnira til prestaskolans 2o0,

2. husaleiga handa 10 lærisveinum

vi& presjtaskolann, 40 rd. handa

hverjum 400.

3. til bokakaupa vi& prestaskolann 200.

4. — timakennslu vi& hinn sama 100.

5. — ymislegra utgjalda v\h hinn

sama 150.

6. — bokakaupa vib hinn lærlba

skola 500.

7. — eldivi&ar og Ijosa 700.

8. — skolahussins utanstokks og

innan 700.

9. — timakennslu 530.

10. olmusur vi& hinn lær&a skola 4,000.

11. fyrir ab semja reikninga skoians 100.

12. skrifstorf og utreikningar . . . 100.

13. fyrir prestverk 24.

14. t)6kDun handa lækni 30.

15. ymisleg litgjold 600.

8,384,

samtals . . . 26,962. 72
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1871. 8. gr. Eptirlaun eru talin 11,000 rd.

Marts.
. 9. gr. Til kostna&ar vi& aÅ^^mg 1871 eru ætlabir

'12,000 rd.

10. gr. Til 1)685 ab stofna hjålparsjob eru ætlabir

5,000 rd.

11. gr. Til ymislegra 6vissra litgjalda, sem uppå

kunna ab koma, eru ætlabir 4,374 rd, 45 sk.

|)etta skal kjernieb kunngjort til leibbeiningar ollum

|)eim, sem hlut eiga ab luali. — 1 domsmålastjorninni

4. dag raarzmånabar 187L

Be kj endt gj oreise indeholdende Overslag over

Islands Indtægter og Udgifter i Regnskabsaaret fra

den 1. April 1871 til den 31. Marts 1872.

Paa Justitsministeriets derom allerund. nedlagte

Forestilling har det behaget H. M. Kongen D. D. allern.

at approbere nedenstaaende Overslag over Islands Ind-

tægter og Udgifter fra den 1. April 1871 til den 31.

Marts 1872,

Forste Kapitel.

Indtægt.

§ 1. I Regnskabsaaret fra den 1. April 1871 til

den 31. Marts 1872 beregnes som Indtægt for Island

92,832 Rd. 21 Sk., hidrorende fra de i Paragraferne

2—4 nævnte Indtægtskilder.

§ 2. Efternævnte Indtægter beregnes til 36,354

Rd. 6 Sk., nemlig:

Ed. li

1. Afgifter af Arv og overdragne Ejen-

domme 1,580.

2. Gebyrer for Bevillinger og Bestallinger 40D.

3. Rangskat • . * 250.

4. Sysselernes Forpagtningsafgifter. . , . 2,560.

Overfores . . . 4,790.



ekgj. ang. Islands Indtægter og Udgifter, 55

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Overfort . * .

Laugthingsskriverlon

Administrerede Mandtalsbogsintrader .

Kongetiende

Laugraandstold

Afgifter af den isl Handel 11,600 Rd.

— af Postdampskibet 994 —

4,790.

32.

970.

3,550.

356.

12,594.

Indtægter af det kgl. Jorde-

gods

Heri fragaar:

Administrationssalærer, Sa-

lærer til Præster, Refu-

sion af Althingsomkost-

ninger m. m.

16,650 Rd.

4,570 -
12,080.

11.. Afdrag paa Kjobesummer for solgt

Jordegods og Ejendomme, samt Ren-

ter af de i de solgte Ejendomme

endnu indestaaende Salgskapitaler

:

a. Renter 175 Rd.

b. Afdrag - ... 130 -
305.

Forpagtningsafgift:

a. af Lundo .

b. af Dobbeltspathminen i

Helgasta&afjeld . . , .

83 Rd.

20

13. Afgiftet af Jorden Belgsholt m. m. . •

14. Tilfældige Indtægter (herunder Boder

efter Straffeloven af 25. Juni 1869) .

103.

74.

1,500.

1^

6

I Alt . . . 36,354. 6
-

§ 3, Tilbagebetaling af Laan og foreskudte Sum*
mer beregnes til 7,472 Rd. 15 Sk., nemlig:
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1871. Ed.

4. Marts. 1. Refusion af Althingsomkostninger . . . 5,500.

2. Åndre Tilbagebetalinger:

a. paa Laan til Istandsættelsen

af Stiftamtniandsbpligen i .

Reykjavik . 269. 15

b. Laan til Opforeisen af en Kirke

paa Eyri 108.

c. paaForskud i Anledning af

Skabsygen i Island 500.

d. paa forhenværende .Syssel-

mand Baumanns Gjæld . . . 95.

e. paa Laan til Gjenopforelsen

af Modrevalla Klosterkirke . 220.

f. paa Laan til Forebyggelse af

Hungersnod i Islands Sonr

deramt og Vestamt 780.

1,972. 15

I Alt . . . 7,472. 15

§ 4. Tilskud fra Statskassen efter Lov om Is-

lands forfatningsmæssige Stilling i Riget af 2. Januar

1871 opfores med 49,006 Rd., nemlig:

Kd. /5

ordentligt Tilskud - 30,000.

overordentligt Tilskud . . 20,000.

50,000.

hvori i Henhold til Lovens § 6 fragaar . . 994.

I Alt . . . 49,006.

Andet Kapitel.

Udgift.

§ 5. i Regnskabsaaret fra^den 1. April 1871 til

den 31. Marts 1872 beregnes til Udgift for Island et

samlet Beløb af 92,832 Rd. 21 Sk. ifolge de i Para-

graferne 6—11 nærmere betegnede Udgiftsposter.
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6. Udgifter, Justitsministeriet vedkommende, 1871.

anslaas til 33,495 Rd., nemlig: 4. Marts.

Kd, li

'

A. 1. Lonninger 23,181. 64

2. Tillæg beregnet efter Lov'

a£ 26. Marts 1870 § 9 . 2,884.
'

26,065. 64
B. Kontorhold m. v.

:

1. Kontorhold og Repræsentationsveder-

lag til Stiftamtm. (herunder indbe-

fattet Erstatning for Afsavnet af Fragt-
c

frihed raed Postdampskibet) 2,150 Rd,

2. Kontorhold til Amtmanden

over Vestamtet 550 —
3. Kontorhold til Amtmanden

over Nord- og Ostamtet , 600 —
4. Kontorhold til Landfogden 500 —

3,800.

C. Andre Udgifter:

1. Honorar til to konstituerede

Sagforere ved Landsover-

retten 500.

2. UnderstottelseistédétFor det

nedlagte Gufunes Hospital 96.

3. Postindretningen i Island . 1,000.

4. til Havedyrkningens Frem-

me m. V. 300.

5. til Udlevering og Dispen-

sation af Fattigmedicin , . 400.

6. Understottelse til det is-

landske literære Selskab -til

Udgivelse af statistiske

Meddelelser om Island . \ 400.

7. til Udgivelse af en Lov-

samling for Island 933. 32
3,629. 32

I Alt . . . 33,495.
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§ 7. Udgifter, Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet vedkommende, anslaas til 26,962 Rd,

72 Sk, nemlig:

Ed. li

A. 1. Lonninger 13,500 Rd.

2. Tillæg beregnet efter Lov

af 26. Marts 1870 § 9 . 1,900 —
15,400.

B. 1. Til Inspektion 300 Rd.

2. Til Medhjælp 800 —
3. Tillæg beregnet efter Sædom-

skrivning 160 —
1260.

C. Andre Udgifter til Geistligheden:

1. til de fattigste Præstekald . 318. 72

2. til adskillige Præstekald i

forrige Holum Stift 300

3. til Præsters Enker og Bom 400.

4. Understøttelse til fattige af-

skedigede Præster samt Præ-

steenker 500.

5 Kontorholdsgodtgjorelse til

Biskoppen 400.

1,918. 72

D. Andre Udgifter til det lærde

Skolevæsen

:

1. Husleje til Pastoralseminariet 250 Rd.

2. — til 10 Seminarister a

40 Rd 400 —
3. til Indkjob af Boger til Se-

minariet 200 —
4. til Timeundervisning ved Se-

minariet 100 —
5. forskjelligeUdgiftervedsamraelSO —
6. til Indkjob af Boger til den

lærde Skole . 500 —

Overfores . , . 1,600. 18,578. 72
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Rd. /3 1871.

Overfort . . . 1,600 Rd. 18,578. l^^^^^TT^
7. til Brændsel og Belysning . 700 —
'b. til Bygnings- og Inventarie-

udgifter 700 —
9. til Timeundervisning . . , , 530 —

10. Stipendier til den lærde

Skole 4,000 —
11. til Regnskabsforing .... 100 —
12. til Afskrivnings- og Ud-

regningsforretninger , • . . 100 —
13. til Ministerialia 24 —
14. til Lægehonorar 30 —
15. forskjellige Udgifter .... 600 —

8,384,

I alt . . . 26,962. 72

§ 8- Pensioner anslaas til 11,000 Rd.

§ 9. Til Althingets Afkoldelse i 1871 beregnes

12,000 Rd.

§ 10. Til Henlæggelse til et Reservefond anslaas

til 5,000 Rd.

§ 11. Uforudsete og tilfældige Udgifter anslaas

til 4,374 Rd. 45 Sk.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Justitsministeriet den 4. Marts

1871.

Forordning om Opforelsen af en Strafanstalt 4. Marts,

samt af Fængsler i Island m. v. Khavn den 4.

Marts 1871. — Isl. Forest. og Resol. Protok. 1871 Nr. 6.

Lovtid. for Kgr. Danmark f. 1871 i Tillæget Nr. 5. S. 6-7;

Algreen-Ussings Lovsaml. 1871 S. 90—92; Tlbindi um stjornar-

malefni fslands III, S. 154-59; (jfr. Ti'&indi fra alfingi fs-

lendinga 1869 I, S. 27, 29, 185^93, 252—58, 390 og II, S.

49-57, 153-56, 171-74, 223-27).
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1871. Tilskipun um byggingu hegningarhuss og fang-

4. Marts, elsa å Islandi, ra.fi.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum meBtekiB l^egnlegt ålitsskjal Vors

triia alj)in»is um frumvarp, sem fyrir [)a& hefir veri5

lagt, til tilskipunar um byggingu hegningarhuss og

fangelsa å Islandi, m, fl., bj6&um Vjer og skipum fyrir

å l)essa leiEt:

1. gr. I kaupsta&num Reykjavik skal byggja hegn-

iugarhiis; i Ipvi skulu litteknar vinnuhegningar I^ær,

sem meun eru dæmdir i fyrir afbrot, sem målerhofbab

litaf å Islandi.

2. gr. Til f)ess ab framkværna fangelsishegningar

skal fyrst um sinn byggja sjo fangelsi, sumsje eitt i

sameiningu vib hegningarhusib handa Reykjavik < g

nokkrum hluta suburamtsins, og sitt å hverjum stab,

å Vestmannaeyjura, Stykkisholmi, Isafirbi, Akureyri,

Hiisavik og Eskifirbi. fab skal falib å hendur stipt-

amtmanni, ab setja hinar nåkvæmari reglur fyrir l)vi,

ur hverjum J^inghåm skuli setja dæmda afbrota-menn

i hvert einstakt fangelsi. |>ar ab auki skulu fangelsin

vera varbhaldsfangelsi fyrir l3a l^inghå, l)ar sem hvert

einstakt fangelsi er, og, ef stiptamtmabur segir svo fyrir,

])å einnig fyrir })å eba ^ær J)inghår, sem næstar eru.

3. gr. Verbi j^ab i fleiri jDinghåm, en mi er, gjort

s^slumonnum ab skyldu ab hafa bolfestu å tilteknura

stab innan syslu, skal dorasmålastjorninni heimilt, ab

låta byggja fleiri fangelsi, jjar sem sjerstaklega er|)orf

a l)vi, og skal ])i byggja fangeisib å heimili })ess syslu-

manns, sem i hlut å.

4. gr, Kostnaburinn til J)ess ab byggja hegningar-

hiisib i Reykjavik og halda J)vi vib, skal goldinn fyrst

um sinn lir d6msmålasj6bnum islenzka; må til J)ess a

kostnab hans taka til låns fje J)ab, sem mebjtarf, eptir

j)vi sem domsmåiastjornin åkvebur nåkvæmar. Til bygg-

ingar og vibhalds å husi ^vi, sem, eins og åbur er sagt,
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a ab vera bæ&i hegniDgarhiis og fangelsi handa Reykja- 1871.

vikur kaupstab og j'msum syslum i suSuramtiou, grei&ir 4. Marts.

^je^)ur kaupstabur og jafaabarsjo&ur suburamtsins fyrir

syslurnar tillag. |>egar fengnar eru skyrslur ]^ær, sem
^eb ^arf, fra yfirvoldunum |}ar å stabuum, åkvebur

<Jonisniålast jornin upphæb tillågs {)essa ab tiltolu vib

stærb l)eirra husruma, sem l;)ingliåm Reykjavikur og

syslnanna eru ætlub i hiisinu.

5. gr. Kostnaburinn til byggingar og vibhalds a

husum ^eim, sem einasta eiga ab vera fangelsi, skal

gf^ldinn ur jafnabarsjåbi ])Qss amts, sem i hlut å; til

bessa skal å kostnab hans laka fje ab låni, eptir [)vi

sem domsmålastjornin åkvebur nåkvæmar.

6. gr. Kostnaburinn til notkunar hegningarhiissins

sem hegningarhtiss skal goldinn lir sjobi l^eim, sem

tekjur Islands renua i, en kostnaburinn til notkunar

f^angelsanna skal greiddur lir jafnabarsjobi j^ess smts,

sem 1 hlut å, og ab ]ivi er Reykjavik snertir af kaup-

stabnum.

7. gr. Bæjarfogetinn i Reykjavik skal hafa å hendi

sijorn yfir hegningarhusinu og fangelsinu, sem erisam-

bandi vib l)ab, en stiptamtmabur yfirumsjonina. Vib

tab skal setja fangavorb, er fåi laun fyrst um sinn lir

domsmalasjobnum. Hinum fangelsunum skal bæjar-

^ogeti eba syslumabur så, sem i hlut å, stjorua meb

yfirtilsjou amtmanns, og skal hauu sjå um og hafa

^byrgb å gæzlu og viburværi fanganna.

8. gr. Domsmålastjornin skal setja nåkvæmari

i'eglur vibvikjandi fyrirkomulagi og byggingu hegningar-

hiissins og fangelsanna. Domsmålastjornin sjer einnig

^ni, ab lit verbi gefnar ])æt reglugjorbir, sem meb ^arf

banda l^eim.

Eptir l)essu eiga allir hlutabeigendnr sjer J)egnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuholl, 4. dag marzmånabar

1871.

{
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1871. Forordning om Opforeisen af en Strafanstalt

Marts, samt af Fængsler i Island m, v.

'
Vi Christian den Niende &c. G. V: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning om

Opforeisen af en Strafanstalt samt af Fængsler i Island

m. V., byde og befale Vi som folger:

§ ]. I Kjobstaden Reykjavik opfores en Straf-

anstalt, i hvilken Strafarbeide, som idommes for de i

Island paatalte Forbrydelser, vil være at udstaa.

§ 2. Til Fuldbyrdelse af Fængselsstraffe opfores

forelobig 7 Fængsler, nemlig et i Forbindelse med

Strafanstalten for Reykjavik og en Del af Sonderaratet

og et paa hvert af folgende Steder: Vestmannoerne,

Stykkisholm, Isafjord, Akureyri, Husavik og Eskefjord.

Det overlades Stiftamtmanden at fastsætte de nærmere

Regier for, fra hvilke Jurisdiktioner domfældte For-

brydere ville være at hensætte i hvert enkelt Fængsel.

Tillige skulle Fængslerne tjene til Varetægtsfængsler

for den Jurisdiktion, hvori hvert enkelt er beliggende,

og, forsaavidt Stiftamtmanden bestemmer saadant, og-

saa for den eller de nærmest tilgrændsende.

§ 3. Saafremt det for flere Jurisdiktioners Ved-

kommende, end nu er Tilfældet, maatte blive paalagt

Sysselmændene at have Bopæl paa et bestemt Sted

inden Sysselets Grændser, skal Justitsministeriet være

bemyndiget til at træffe Bestemmelse om Tilvejebrin-

gelsen af flere Fængselsbygninger, hvor dertil maatte

være særlig Trang, i hvilket Tilfælde Fængslet bliver

at opfore ved den vedkommende Sysselmands Bolig.

§ 4. Udgifterne til Opforeisen og Vedligeholdel-

sen af Strafanstalten i Reykjavik udredes indtil videre

af den islandske Justitskasse, for hvis Regning der

hertil vil kunne optages de fornodne Laan efter Ju-

stitsministeriets nærmere Bestemmelse. Til Opforeisen

og Vedligeholdelsen af den Bygning , der efter det
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Foranstaaende skal tjene til Lokale saavel for Straf- 1871.

anstalten som for det for Reykjavik Kjobstad og for- 4, Marts,

skjellige Sysseler i Sduderamtet bestemte Fængsel,

yder bemeldte Kjobstad og for Sysselernes Vedkom-

mende Sonderamtets Repartitionsfond et Bidrag, der

fastsættes af Justitsministeriet, efterat de i saa Hen-

seende fornodne Oplysninger ere indhentede fra de

stedlige Myndigheder, i Forhold til Storreisen af de Lo-

kaler, som i Bygningen indrommes henholdsvis Reykja-

viks og ommeldte Sysselers Jurisdiktioner.

§ 5. Omkostningerne ved Opforeisen og Vedlige-

holdelsen af de Bygninger, der alene tjene til Fængsler,'

udredes af de paagjældende Amtsrepartitionsfonds, for

hvis Regning der til den Ende optages Laan efter Ju-

stitsministeriets nærmere Bestemmelse.

§ 6. Driftsudgifterne ved Strafanstalten som saa-

dan udredes af den Kasse, hvori Islands Indtægter

indflyde, medens Driftsudgifterne ved Fængslerne af-

holdes af de vedkommende Amtsrepartitionsfonds og

for Reykjaviks Vedkommende af Kjobstaden.

§ 7. Strafanstalten og det dermed i Forbindelse

staaende Fængsel bestyres af Byfogden i Reykjavik

under Stiftamtmandens Overledelse. Ved samme an-

sættes en Arrestforvarer, som indtil videre lonnes af

Justitskassen. De ovrige Fængsler bestyres under

Amtmandens Overtilsyn af vedkommende Byfoged eller

Sysselmand, der paa sit Ansvar har at s5rge for Be-

vogtningen og Underholdningen af Fangerne.

§ 8. De nærmere Bestemmelser om Indretningen

og Opforeisen saavel af Strafanstalten som af Fængslerne

træffes af Justitsministeriet. De fornodne Reglementer

for samme udfærdiges ligeledes igjennem Justitsmini-

steriet.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 4. Mars 1871.
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1871. Forordning indeh. Tillæg til Forordningen af

4. Marts,
g Januar 1866 om Skab og anden smitsom Syg-

dom hos Faarene paa Island. Khavn den 4. Marts

1871. — Isl. Forest og Eesol. Protok. 1871 Nr. 9. Lovtid.

for Kgr. Danmark for 1871 i Tillæget Nr. 6, S. 7-8; Algreen-

TJssings Lovsaml. 1871 S. 92-94; Tibindi um stjornarmålefni

fslands III, S. 159-65; (jfr. Ti&indi fra al^ingi fslendinga 1867

I, S. 505-15, 517-71, 612-15 og II, S. 236, 237-38, 295-98,

356-59, 384-92, 411-16, 549-55; Ti&indi fra allnngi Is-

lendinga 18G9 I, S. 27, 29, 264-79, 331, 835 og II, S. 43-48,

178—83, 199-202, 401-406).

Tilskipun, er hefir inui ab halda vibauka vib

tilskipun 5. januanuån. 1866 um fjårklå&a og onnur

næm fjårveikindi å Islandi.

Vjer Christian Iiinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum niebtekib l)egnlegt ålitsskjal Vors

triia all^ingis um frumvarp, sem fyrir l)ab hefir verib

lagt, til tilskipunar, er hefir inni ab halda vibauka vib

tilskipun 5. janiiarmån. 1866 um fjårklaba og onnur

næm fjårveikindi a Tslandi, bjobum Vjer og skipum

fyrir a l^essa leib: ,

1. gr. Komi upp skæbur uæmur sjtikdomur i fjeuu

å fslandi, og svo sjerstaklega stendur a, ab abskilnabi

})eini å fjenu og lækuingum, sem skipab er fyrir um i

tilskipun 5. janiiarmån. 1866, verbur ekki komib vib ab

notuuij skal hlutabeiganda amtmanni heimilt, til Jiess

ab sporna vib frekari litbreibslu sjiikdomsins, ab låta

skera nibur fjeb å l3vi eba l)eim heimilum, l^ar sem hans

hefir vart orbib, 1)6 skal amtmaSur, l)ar sem profabur
4

djTalæknir er, hafa hann og annars hlutabeigandi log-

reglustjora, all)ingismann og tvo bændur, er hrepps-

biiar kjosa, i råbura meb sjer, åbur låtib sje skera nibur

å l^enna hått.

2. gr. J^egar niburskurbur å fram ab fara sam-

kvæmt J)vi, sem mi var sagt, l)å skal hreppstjori og

abstobarmenn Jjeir, sem nefudir eru i tilskipun 5. januarm*
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1866 2. grein, meh umsjon hluta&eiganda sj^slumanns 1871.

virba kindurnar, å&ur Ipeim sje slatrab. f)egar kindurnar 4. Marts.

€ru virtar, skal fyrst setja a ])sqy hverja um sig l)ab

^'^rt, sem J)ær eru i eptir asigkomulagi t)eirra, J^egar

tær eru skoruar, og eptir almennu gangverbi a l)eim

stab og a ])Q\m tima års, ^6 svo ab ekki sje haft tillit

sjukdoiiis jjess, sem er orsok i niburskurbinuiDj og

l^ar næst j^ab verb, sera ætla må ab kindurnar hafi,

l^egar buib er ab slåtra l)eim. Tvo })ribjunga af mis-

^iiuninum af })essura tveim virbiogarverbum skal bæta

^'gendunura.

3. gr. Af endurgjaldi })vi, sem fundib er afjenna

l^ått, skulu allir fjåreigendur i ]}Q\m hrepp, [)ar sem
låtib hefir verib skera nibur, greiba helminginn, nerai

bann eigi meiru, en 100 rd., en ella skal hann greiddur
af ollum fjåreigendura i j^eirri syslu, sem i hlut å; i

båbum tilfellum skal jafna honum nibur og heirata hann
satnan samkvæmt reglum {)eim, sem settar eru i 8. gr.

^ilskipunar 5. januarmån. 1866. Hinn Helminginn skal

8*'eiba lir jafnabarsjobi l^ess amts, sem i hlut å, og skal

^^rga hlutabeigendum hann undir eins og biiib er ab

'i^inita gjaldib til jafnabarsjobsins saman. p6 getur

^^ntmabur, ef Jdvi verbur vib komib eptir åstandi jafn-

^'^fcarsjibsins, borgab fyrir fram uppi J^enna belming

endurgjaldsins til j^ess ab litvega nyjan fjårstofn, ab
s^^'o miklu leyti sem t)ab verbur ålitib tiltækilegt ab

^tvGga hann i stab fjår t)ess, sem skovib hefir verib

nibur.

4. gr, Fyrir virbingargjorb [lå, sem um er rætt i

• g^ein, ma amtniabur veita hreppstjorunum og ab-

stobarmonnum {)eirra hæfilega borgun samkvæmt 3. gr.

ti'skipunar 5. januarmån. 1866, samt skal l)6knun sii

Soldin å sama hått og så hluti endurgjaldsins til Ijår-

^^gendanna, sera fyrsta raålsgrein næstu greinar å uudan
**æbir uni,

_
o. gr. Virbist sjerlega hætt vib, ab sjukdomurinn

^eifist lit til annara hjeraba, må amtmabur leyfa, ab

XXL B.
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1871. settir sje verlh milli hinna heilbrig&a hjera&a og[)eirra.

Marts. J)ar sem eottnæmib er, og, ef kringumstæSurnar mæla

meh J)vi, grei&a tillag lir jafna&arsjo&i aratsins til var&-

anna, en ekki nia tillagi& samt fara fram yfir helin-

inginn af kostna&inum til var&anna, Komi til ab setja

slikan v6r& til tryggingar fjenu i obrum omtum en J)vi,

})ar sem veikinnar hefir or&ib vart, skulu amtmenn I)eir,

sem i hlut eisa, koma sjer saman um, hvab gjora skuli

1 J)vi efni. fegar vorbur er settur å kostnab fleiri

amta, l^å skulu gjoldin til hans greidd a l)ana hatt, ah

hlutabeigandi .iafnabarsjo&ir gjaida helminginn eptirtolu

lausafjårhundrabanna i hverju amti, en hinn helminginn

greiba fjåreigendurnir i j^eim syslura, sem einkum og

beinlinis å ab tryggja meb verbinum, og skal J)eim helm-

ingnum jafnab nibur å J)a samkvæmt 3. gJ. i tilskipun

5. januarmån. 1866.

6. gr. Meb yfirsjonir gegn J)essari tilskipun skal

farib eptir l)vi, sem fyrir er mælt i 7. og 8. grein til-

skipunar 5. janiiarman, 1866, og er hiin ab obru leyti

i fuUu gildi eptir sem åbur.

Eptir |)essu eiga allir hlutabeigendur sjer jpegnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuholl, 4. dag raarzm. 1871.

Forordning indeholdende Tillæg til Forordn, af

5, Januar 1836 om Skab og anden smitsom Sygdom

hos Faarene paa Island.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings ailerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning inde-

holdende Tillæg til Forordn. 5. Januar 18d6 om Skab

og anden smitsom Sygdom hos Faarene paa Island,

byde og befale Vi som folger:

§ 1. Udbryder der en ondartet smitsom Sygdom

blandt Faarene paa Island, og der er saadanne sær-

egne Omstændigheder tilstede, at den i Forordn, af 5.

Januar 1866 anordnede Afsondring og Lægebehandling
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ikke med Nytte kan komme til Anvendelse, skal ved- 1871.

kommende Amtmand til Standsning a£ Sygdommens 4. Marts,

videre Udbredelse være bemyndiget til at foranstalte

Nedslagtning af den eller de enkelte Faarebesætninger,

i hvilke den nævnte Sygdom er opstaaet. Dog skal

Amtmanden, hvor en examineret Dyrlæge haves, tage

denne og ellers vedkommende Politimester, Althings-

mand samt tvende af Reppens Indbyggere valgte Bon-

der paa Raad med sig, forinden saadan Nedslagtning

foranstaltes.

§ 2. Naar Nedslagtning ifolge det Foranforte skal

finde Sted, skulle de paagjældende Faar forinden Slagt-

ningen taxeres af Repstyreren og de i Frdg. af 5, Ja-

nuar 1866 § 2 ommeldte Medhjælpere under Ledelse

af vedkommende Sysselmand. Ved Taxationen an-

sættes Faarene forst stykkevis til den Værdi, de have

ifolge den Tilstand, hvori de ere ved Nedslagtningen,

efter den paa Stedet og Aarstiden gængse Pris, dog

saaledes at der ikke tages Hensyn til den Sygdom, der

foranlediger Nedslagtningen, og dernæst til den Værdi,

^OU] de antages at ville have, naar de ere blevne

slagtede. To Trediedele af Forskjellen mellem disse

tvende Taxationsværdier godtgjores Faareejerne.

§ 3. Af den saaledes udfundne Erstatning vil,

saafremt dennes Belob ikke overstiger 100 Rd., Halv-

delen være at udrede af samtlige Faareejere i den Rep,

hvor Nedslagtningen er bleven foranstaltet, men i modsat

f'ald af samtlige Faareejere i det paagjældende Syssel;

* begge Tilfælde paalignes og opkræves Belobet i Over-

ensstemmelse med de i Forordn, af 5. Januar 1 866 §3
fastsatte Regler. Den anden Halvdel udredes af ved-

kommende Amtsrepartitionsfond og udbetales Vedkom-
"lende, saasnart Afgiften hertil er bleven opkrævet.

I*og kan Amtmanden, hvis Repartitionsfondens Tilstand

tillader det, udbetale et Forskud herpaa til Anskaffelse

af nye Faarebesætninger, saafremt det skjonnes til-

5*

L
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1871. raadeligt at anskaflfe saadanne istedetfor de nedslagtede

4. Marts. Besætninger.

§ 4. For den i § 2 ommeldte Forretning kan der

af Amtmanden tilstaas saavel Eepstyrerne scm Med-

hjælperne en passende Godtgjorelse overensstemmende

med Reglerne i Forordn, af 5. Januar 1866 § 3, dog

at denne Godtgjorelse bliver at udrede paa samme

Maade som den i foregaaende Paragrafs forste Punktum

omhandlede Andel af Erstatningen til vedkommende

Faareejere.

§ 5. Skjonnes der at være særlig Fare for Syg-

dommens Udbredelse til andre Distrikter, kan Amt-

manden tilstede Opstilling af Vagthold mellem de smit-

tede og de sunde Distrikter og, naar Omstændighederne

tale derfor, hertil af Amtsrepartitionstonden yde et

Bidrag, der dog ikke maa overstige Halvdelen af de

til Vagtholdet medgaaende Omkostninger. Er der

Sporgsmaal om at opstille et saadant Vagthold for at

sikre Faarene i andre Amter end det, hvor Sygdommen

er udbrudt, have vedkommende Amtmænd at træffe

Overenskomst om, hvad der i saa Henseende vil være

at foretage. Naar Vagthold opstilles for flere Amters

Regning, afholdes Omkostningerne hertil saaledes, at

de vedkommende Repartitionsfonds udrede Halvdelen i

Forhold til Losegodshundredernes Antal i hvert Amt,

medens den anden Halvdel udredes af Faareeierne i

de Sysseler, der nærmest og umiddelbart soges sikrede

ved Vagtholdets Opstilling, og paalignes dem i Over-

ensstemmelse med Forordn, af 5. Januar 1866 § 3.

§ 6. Med Hensyn til Forseelser imod nærværende

Forordning skulle de i Forordn, af 5. Januar 1866

§§ 7 og 8 indeholdte Bestemmelser være anvendelige,

og vedbliver denne Forordning iovrigt at være i fuld

Gyldighed,

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. -have

at rette, — Givet paa Amalienborg den 4. Marts 1871.
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ov om Tillægsbevilling for Finansaaret fra 1871.

1. April 1870 til 31. Marts 1871. Ehavn den is, Maxts.

18. Marts 1871. - Lovtid. for Kgr. Danmark for 1871

Nr. 45, S. 92-101; Algreen-Ussings Lovsaml. 1871 S. 109—15.
— Uddrag.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

§ 11. Som Tillæg til de i Finanslovens (af 28.

Maj 1870) § 20 for Justitsministeriet opforte Udgifter

bevilges — — — — — — — — — —
5. ad VI A 1. Lonninger 62 Rd. 48 Sk.

Tillæg . . 22 — » —
84 Rd. 48 Sk.

6. ad VI A 3. Andre Udgifter 438 — 21 —
7. ad VI B 3. Andre Udgifter til Geist-

heden , . 16 — « —

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Bekjendtgj oreise om at de i den allerh. RosoL 25. Marts,

af 25. Septbr. 1848 Jordemoderelever fra Island,

Færoerne og GrOnland indrommede to Fripladser

paa Fodsels- og Plejestiftelsen maa betragtes som

extraordinære, saaledes at de kunne bessettes uden

Hensyn til, om det fnlde Antal ordinære Elev-

pladser allerede ere bortgivne. Khavnd. 25. Marts

1871. — Lovtid. for Kgr. Danmark f. 1871 Nr. 51, S. 192-

93. Algreen-Ussings Lovsaml. 1871 S. 203—4.

Paa Justitsministeriets derom allerund, nedlagte

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 17.

M. allern. at bifalde, at de to Fripladser paa den

^igl. Fodsels- og Plejestiftelse, der ved den allerh. Re-
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1871. solution af 25. Septbr. 1848i) ere forbeholdte Jorde-

^^"^^^J^moderelever for Island, Færoerne og Gronland, be-

tragtes som extraordinære, saaledes at de kunne be-

sættes efter Indstilling af vedkommende Autoriteter,

uden Hensyn ti] oin det fulde Antal ordinære Elev-

pladser allerede ere bortgivne, dog at denne Begun-

stigelse kun indrommesj forsaavidt Eleverne fra de

nævnte Lande mode paa en saadan Tid, at deres Un-

dervisning kan tilendebringes i det sædvanlige Under-

visningskursus, at der ikke vil kunne indrommes de

senere Anmeldte nogen Friplads, dersom begge Fri-

pladser allerede skulde være besatte, og at vedkom-

mende Autoriteter, forinden Undervisningen tager sin

Begyndelse, nemlig hvert Aars 1. Septbr., maa gjore

behorig Anmeldelse til Direktionen for Fodsels- og

Plejestiftelsen om, hvilke Fruentimmer disse Fripladser

i det forestaaende Undervisningskursus onskes tildelte.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. —
Justitsministeriet den 25. Marts 1871.

25. Marts. Lov indeh. Tillæg til Indfodsretsloven af 15.

Januar 1776. Ehavn den 25. Marts 1871. —
Lovtid. for Kgr. Danmark 1871 Nr. 54, S. 196; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1871 S. 196.

Vi Christian den Niende &c. G, V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

§ 1. Danske Indfodte, som ere Statsborgere i et

fremmed Land, kunne ikke udove de til Indfodsret

knyttede Rettigheder, ligesom de ej heller ere under-

givne de af Indfodsret flydende Forpligtelser.

^) Justitsm. Cirkulære 10. Oktbr. 1848, se Lovsaml, for Island

XIV S. 193-95.

r
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De indtræde i Udovelsea af alle de af ludfodsret 1871.

flydende Rettigheder og maa bære alle af Indfodsret
Marts

flydende Forpligtelser, naar de tage fast Bopæl her i

Landet og lade sig lose fra det undersaatlige Forhold

til paagjældende fremmede Land eller, hvor saadant

efter disses Love ikke er muligt, afgive en Erklæring

til Indenrigsministeriet om, at de frasige sig alle af

dette Forhold flydende Rettigheder.

Hvis deres Ophold her i Laudet udstrækker sig

til to Aar eller derover, anses de uden videre Bevis at

være udtraadte af det undersaatlige Forhold til paa-

gjældende fremmede Lande; dog skal Regjeringen være

bemyndiget til ved Traktater at vedtage herfra af-

vigende Regler paa Betingelse af Gjensidighed.

§ 2. Denne Lov gjælder ikke for de Personer,

hvem der i Henhold til Fredstraktaten af 30. Oktbr.

1864 Art. XIX er forbeholdt Indfodsret.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 25. Marts 1871.

Anordning om Benyttelsen af Posterne. Khavn 28. Marts.

den 28. Marts 1871. — Lovtid. f. Kgr. Danmark 1871

'

Nr.59, S. 207 ff.; Algreen-Ussings Lovsaml. 1871 S. 205 fif.
-

Ilddrag.

Afsnit I, Almindelige Bestemmelser*

§ 1, Anordningens Omraade.

I. Denne Anordning angaar: a) Breve, Penge-

breve og Pakkesager, Postanvisninger og Postopkræv-

^Hnger, Tidender og Tidsskrifter, der vexles mellem

forskjellige Poststeder i Kongeriget og paa Færoerne

(Stationsforsendelser), ikke berore mere end ét Post-

sted, hvad enten de af Postvæsenet befordres, omdeles
og indsamles paa Landet (Distriktsforsendelser), eller

blot udleveres eller omdeles paa det Poststed, hvor
de ere indleverede (lokale Postforsendelser, jfr. Lov om
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1871. Postvæsenet af 7. Januar 1871 § 6, 2det Stykke),

28. Marts, vexles mellem Posthusene i Kongeriget og paa Fær-

oerne paa den ene Side og Posthusene paa Island og

i de danske vestindiske Besiddelser paa den anden

Side, Alt forsaavidt Forsendelserne ikke under Post-

befordringen berore fremmed Postomraade. — b) Rei-

sende og deres Reisegods med Personposterne i Konge-

riget.

II. Derimod angaar Anordningen ikke, uden for-

saavidt Saadant særlig er eller bliver bestemt: a) Post-

forsendelser, der under Postbefordringen mellem Post-

husene i Kongeriget, Kolonierne og Bilandene berore

fremmed Postomraade; b) Forsendelser mellem de nævnte

Posthuse og Udlandet, hvad enten der finder en for-

melig Postudvexling Sted eller ikke.

Afsnit III. Om Breve, Pengebreve og Pakke-

sager.

§ 5. Portoberegningen,

I, Portoen er for hver af de nedenanforte For-

sendelser: A. For lose Breve: 1) Brevforsendelser,

der ikke ere bestemte til et andet Poststed: naar de

ere forud frigjorte, 2 Sk., naar de ikke forud ere fri-

gjorte, 4 Sk. Herunder henfores lokale Brevforsendelser

og Distriktsforsendelser jfr. Afsn. I § 1 I), derimod ikke

de Brevforsendelser, der ere nedlagte i de paa de be-

vægelige Postkontorer, i private Skibe eller paa Post-

vogne anbragte Postbrevkasser. — 2) Brevforsendelser

mellem Kongeriget og Færoerne paa den ene Side og

Island paa den anden Side; a) almindelige Breve, som

forud ere frigjorte, og Brevkort 8 Sk.; almindelige

Breve, som ikke forud ere frigjorte, 16 Sk; b) trykte

Sager under Kors- eller Enkeltbaand eller simpelthen

sammenlagte eller bestaaende af aabne Kort samt
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Vareprover og Monstre, naar de ere forud frigjorte og 1871.
de ovrige Betingelser (jfr. nedenfor under Nr. 7) fuld- 28. Marts,

stændig ere opfyldte, 4 Sk. — 3) Brevforsendelser''"""
^

Kiellem Kongeriget, Færoerne og Island paa den ene

Side, og de danske vestindiske Besiddelser paa den

anden Side, naar Forsendelsen ikke behandles af noget

fremmed Postvæsen: a) almindelige Breve, som forud

frigjorte, og Brevkort 8 Sk. (opkræves i Vestindien

med 4 Cents); almindelige Breve, som ikke forud ere

frigjorte, 16 Sk. (opkræves i Vestindien med S Cents);

b) trykte Sager under Kors- eller Enkeltbaand eller

simpelthen sammenlagte eller bestaaende afaabneKort
samt Vareprover og Monstre, naar de ere forud fri-

gjorte og de ovrige Betingelser (jfr. nedenfor under

Nr. 7) fuldstændig ere opfyldte, 4 Sk. (opkræves i

"Vestindien med 2 Cents). — 4) Ere de under Nr. 1—

3

^^vnte Forsendelser anbefalede, betales endvidere 8

^k. (i Vestindien 4 Cents) for hver Forsendelse. —
^) Besorges de i Postlovens § 12 eller de ovenfor om-

handlede Brevforsendelser ved Estafettebefordring (jfr.

§ 2 Il)j erlægges foruden Portoen m. v. et Expeditions-

gebyr for samtlige paa én Gang fra samme Afsender

^^førdrede Forsendelser af 16 Sk, for hver Extrapost-

station (Afgangs-, Gjennemgangs- eller Ankomststa-

tion), Estafetten ber5rer, (Om Gebyret for Udbringning

af Estafette- eller Expresforsendelser se § 6 VH), —
6) Den i Postlovens § 12 a 1 fastsatte modererede Porto

for ufrankerede Breve til eller fra Statsmyndigheder

Og kommunale Myndigheder anvendes paa Brevforsen-

*ielser, der befordres mellem forskjellige Poststeder i

kongeriget og paa Færoerne og enten afgaa fra de i

Anordning om Behandlingen af Postforsendelser til og

fra Stats- og kommunale Myndigheder af 21. d. M.

§§ 1 og 7 omhandlede Stats- og kommunale Myndig-

heder og ere forsynede med Paategningen »N. P.

«

(nedsat Porto) eller afgaa til disse Myndigheder med
den behorig underskrevne Paategning : »Befalet Beret-



74 Anordn, om Benyttelsen af Posterne.

1871. ning" eller ^Afæsket Erklæring*. — 7) Betingelserne

Marts, for, at de i Postlovens § 12 a 2 og ovenfor under Nr.

2 b og Nr. 3 b nævnte trykte Sager m. v, kunne komme

ind under den for dem anforte modererede Brevtaxt,

ere folgende: a) Forsendelserne maa være forud fuld-

stændig frigjorte, b) De maa kun indeholde elle be-
1

staa af: trykte, lithograferede, raetallograferede, foto-

graferede eller andre lignende ved mekaniske Midler

tilvejebragte Gjenstande; aabne Kort (hvorunder ogsaa

henregnes Brevkort med trykt Bagside) ; Vareprover og

Monstre (herunder ogsaa forstaaet ikke haandtegnede

Broderi- og lignende Monstre), der ikke have selv-

stændig Handelsværdi. Samtlige Forsendelser maa

være af en saadan Beskaffenhed, at de egne sig til

Befordring sammen med Brevene, Til trykte Sager

m. v. henregnes ikke de ved Kopiermaskine eller ved

Gjeniieratryk tilvejebragte skrevne Sager, c) De maa

ikke indeholde flere Sager, der hver især hidrore fra

Forskjellige eller ere betegnede som bestemte til For-

.skjellige. d) De maa af haandskrevne Tilfoininger ikke

indeholde Andet end: i Almindelighed: dens Adresse,

til hvem den hele Forsendelse er bestemt, Afsenderens

Navn, Firma, Stilling, Bopæl, Afsendelsesstedet og

Datum; derhos: i Priskuranter: Pris- eller Rabat-

angivelser samt Forandringer deri; i eller ved Kor-

rekturark: det Manuskript, de Rettelser, Tilfoininger,

Henvisninger og deslige, der have Hensyn til det paa-

gjældende Arbeide; i Anmeldelser angaaende Forret-

ningsreisende : den Reisendes Navn og Tidspunktet for

hans Ankomst 1); i eller ved Vareprover og Monstre:

Fabrik- eller Handelsmærker, derunder indbefattet Va-

rernes nærmere Betegnelse, Nummere og Priser. Mær-
ker, Tal og Streger paa trykte og lignende Sager be-

tragtes som tilladelige Tilfoininger, ligeledes Kolorering

Jfr. Gen. Post. Dir. Cirk. af 15. Maj 1871 i Min. Tid. 1871

A S. 100.
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af Billeder og Kort, derimod ikke Haandtegninger. 1871.

De maa være indpakkede eller tillukkede saaledes, 28. Marts,

at Indholdets Beskaffenhed let og sikkert kan under-

soges eller skjonnes. Anvendes Kors- eller Enkelt-

baand, maa disse være lose, saaledes indrettede, at de

ikke skjule hele Indholdet, og at de let kunne af-

stryges. Trykte og lignende Sager maa kun nedlægges

i Konvolut, naar denne, der selvfolgelig skal være

aaben, paa Forsiden tydelig er paategnet: »Trykte

Sager«, og saadanne Sager maa, forsaavidt de sendes

uden Omslag, ikke være sammenbundne, tilklæbede eller

tillukkede ved Segl eller Oblat. Vareprover og Mon-

stre, der ikke kunne forsendes under Kors- eller Enkelt-

baand, kunne vel nedlægges i smaa Poser og lignende

Omslag, men disse maa da være særlig indrettede

til med Lethed at aabues og tillukkes, f) Ere de

Under Litra a—e anforte Betingelser ikke fuldstændig

opfyldte, anvendes den for de tilsvarsnde ahuindelige

ufrankerede Breve foreskrevne Taxt, hvorved dog Vær-

dien af paaklæbede Frimærker fradrages. — B. For

Pengebreve: 1) Naar de ikke ere bestemte til et

-andet Poststed (lokale* Forsendelser og Distriktsfor-

«endelser) : 4 Sk. for hvert Pengebrev og desuden en

Assurancepræmie af 2 Sk. for hvert 100 Rd. eller der-

under af den paa Brevet angivne Værdi. — 2) Mellem

Kongeriget og Færoerne paa den ene Side og Island

paa den anden Side: 16 Sk. for hvert Pengebrev og

<lesuden en Assurancepræmie af 8 Sk. for hvert 100

Rd, eller derunder af den paa Brevet angivne Værdi. —
3) Mellem Kongeriget, Færoerne og Island paa den

ene Side og de danske vestindiske Besiddelser paa den

anden Side, naar Forsendelserne ikke behandles af

noget fremmed Postvæsen: 16 Sk, (opkræves i Vest-

indien med 8 Cents) for hvert Pengebrev og desuden

€n Assurancepræmie af 8 Sk, (opkræves i Vestindien

med 4 Cents) for hvert 100 Rd. eller derunder af den

paa Brevet angivne Værdi. — 4) Betalingen for Efter-
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1871. tælling af Pengebreves Indhold beregnes efter de i

Marts. Postlovens § 12 b indeholdte Regler, der anvendes

saaledes, at Betalingen udregnes efter den Sum, hvor-

paa Indholdet lyder (jfr. § 9 VII), og at, forsaavidt

Betalingen opkræves i Vestindien, regnes hver Skilling

lig med 1 Cent, — C. For Pakkesager: 1) Naar

de ikke ere bestemte til et andet Poststed (lokale For-

sendelser og Distriktsforsendelser): 4 Sk. for hver

Pakke med Tillæg af 2 Sk. for hvert Pund af Pakkens

Vægt. Er Værdi angiven, betales endvidere en Assu-

rancepræmie af 2 Sk. for hvert 100 Rd, eller derunder

af den angivne Værdi — 2) Mellem Kongeriget og

Færoerne paa den ene Side og Island paa den anden

Side: 12 Sk. for hver Pakke med Tillæg af 4 Sk. for

hvert Pund af Pakkens Vægt. Er Værdi angiven, be-

tales endvidere en Assurancesum af 8 Sk. for hvert

100 Rd. eller derunder af den angivne Værdi. —
3) Mellem Kongeriget, Færoerne og Island paa den ene

Side og de danske vestindiske Besiddelser paa den

anden Side, naar Forsendelserne ikke behandles af

noget fremmed Postvæsen: 12 Sk. (opkræves i Vest-

indien med 6 Cents) for hver Pakke med Tillæg af

4 Sk, (opkræves i Vestindien med 2 Cents) for hvert

Pund af Pakkens Vægt. Er Værdi angiven, beregnes

endvidere en Assurancepræmie af 8 Sk. (opkræves i

Vestindien med 4 Cents) for hvert 100 Rd. eller der-

under af den angivne Værdi. — 4) Brokdele af et

Pund regnes for et helt Pund. — 5) For Adressebreve

beregnes ingen Betaling. — IL Modtagelsesbeviset til

Erhvervelse af Modtagerens Kvittering for anbefalede

Breve, Pengebreve elier Pakkesager udfærdiges og med-

sendes af vedkommende Posthus uden Betaling. For

Tilbagesendelsen af det kvitterede Bevis forudbetaler

Afsenderen derimod Porto som for et tilsvarende al-

mindeligt Brev. — III. a) For Forsendelser, der i fol-

gende Tilfælde afgaa til et andet Poststed end det,

hvortil de oprindelig vare bestemte, nemlig: naar de
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niaa betragtes som uanbringelige, paa Forlangende om- 1871,

expederes af Postvæsenet, ved selve Udleveringen til- 28. Marts,

tiagevises, tilbagegives eller omadresseres, ved £orste~^*^

•Leilighed tilbageleveres i uskadt Stand, efterat Ved-

kommende har ladet de ankomne Postsager afhente,

tilbageleveres i uskadt Stand, fordi den, der paa en

-åndens Vegne har modtaget dem, ikke kan bringe Ved-

J^onimende dem ihænde, beregnes for Omexpeditionen

^^Igende Tillægsporto : for lose Breve Intet, for Penge-

breve 1 Sk. (opkræves i Vestindien med 1 Cent) pr.

100 Rd., dog i intet Tilfælde mindre end 4 Sk. (naar

Opkrævningen sker i Vestindien, 2 Cents), for Pakke-

sager i/g Sk. (opkræves i Vestindien med 1 Cent) pr.

Pund, hvorved Brokskilling afrundes opefter, dog i intet

Tilfælde mindre end 4 Sk. (naar Opkrævningen sker i

Vestindien, 2 Cents). Sker Videresendelsen paa en

Strækning, for hvilken der gjælder en hojere Taxt end

den, der gjaldt for den almindelige Besorgelse, be-

^^gnes desuden Forskjellen mellem de to Taxter. Saavel

*iet sidstnævnte Tillægsbelob som Tillægsportoen for

Omexpeditionen bliver, selv om Forsendelsen oprindelig

^1' afgaaet frankeret, affordret Modtageren, forsaavidt

de nævnte Belob ikke forudbetales af den, der har

forlangt Omexpeditionen. Begge Belob eftergives dog-

^or saadanne Forsendelser, der ikke maa besorges uden

^•t være forud fuldstændig frigjorte i). b) Naar en For-

sendelse i andre Tilfælde afgaar med Posten fra det

oprindelige Ådressested til et nyt Bestemmelsessted, be-

^i'agtes den som en ganske ny Forsendelse. — —

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

') Jfr. Gen. Post. Direkt. Cirk. af 10. Maj 1871 Nr. 2 i Min.

Tid. 1871 Å S. 99-100.
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1871. Foreløbig Anordning om Pension for afskediget

l^^!!^ anden Assessor og Justitssekretær i den kgl.

isl. Landsoverret, Benedikt Sveinsson. KhaYn den

I. April 1871. - ' Isl. Forest. og Resol. Protok. 1871 Nr.

II, Lovtid. for Kgr. Danm. for 1871 i Tillæget Nr. 7, S. 9;

Algreen-Ussings Lovsaml. 1871 S. 298—99; Tibindi um stjornar-

målefni fslands III, S. 166.

Tilskipun til bråSabirg&a um eptirlaun handa

o&rum yfirdomara og jilstizsekretera i hinum konungl.

islenzka landsyfirrjetti, Benidikt Sveinssyni, sem hefir

veri& vikib fra embætti.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Um lei& og Vjer ab obru leyti askiljum Oss, å&ur en

Vjer gjorum ut um j^etta mål a& fullu og ollu, ab bera

l)a& undir ålit Vors triia aljjingis, bjobum Vjer og skipura

fyrir til bråSabirgba a j^essa leib:

Obrum yfirdomara og justizsekretera i hinum kon-

unglega islenzka landsyfirrjetti, Benidikt Sveiussyni,

sem hefir verib vikib fra embætti, skulu veittir 450 rd.

ur hinum islenzka landsjobi i årleg eptirlaun fra 1.

april m. }). å.

Eptir jDessu eiga allir hlutabeigendur sjer [jegnlega

ab hegba. — Gefib å Åmaliuholl 1. dag aprilm. 1871.

Forelobig Anordning om Pension for afske-

diget anden Assessor og Justitssekretær i den kgl. is-

landske Landsoverret, Benedikt Sveinsson,

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Idet Vi iov-

rigt forbeholde Os, inden Vi tage endelig Beslutning i

Sagen, at indhente Vort tro Althings Betænkning, byde

og befale Vi forelobig, som folger:

Afskediget anden Assessor og Justitssekretær ved

den kgl. islandske Landsoverret, Benedikt Sveinsson,
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tillægges der af den islandske Landkasse 450 Rd. i 1

aarlig Pension fra 1. April d. A. at regne,

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 1. April 1871.

Kommissorium for Assessor i Hojesteret T. L. 12.

I^insen, Orlogskapitain 0. H. Liitken, PostinspektOr

for Ostifterne H. Gr. PetersoB, Althingsmand J6n

SigurOssoB og Grosserer C. P. A. Kock til at træde

sammen i en Eommission for at undersoge Til-

raadeligheden af en regelmæssig Dampskibsfart

omkring Islands Kysten^) Khavn d. 12. Apr. 1871.

Christian den Niende &c. Vide maa I, Os Elske-

lige (Navnene), at Vi, da Althinget gjentagne Gange

har fremsat Onske om Tilvejebringelsen af en regel-

mæssig Dampskibsfart omkring Islands Kyster, uden

der imidlertid foreligger noget Materiale til at be-

^Jomme, hvilken Trafik der kunde gjores Regning paa,

ligesom der heller ikke haves noget paalideligt Over-

slag over de Udgifter, der maa antages dertil at ville

^edgaa, samt da det nu, efter at Loven om Islands

forfatningsmæssige Stilling i Riget af 2. Januar d, A.

udkommen, vil være det betimeligste Tidspunkt til

^t anstille de fornodne Undersogelser om, hvorvidt det

vil være gjorligt at indrette en saadan Dampskibsfart,

hvortil Udgifterne vilie være at udrede af den islandske

Landkasse, have fundet for godt at nedsætte en Kom-
inission med det Hverv at tage alle herved i Betragt-

ning kommende Forhold under Overvejelse Det er

derfor Vor aliernaad. Villie og Befaling til Eder, at I

i'ette Eders Leilighed efter at sammentræde i en Kora-

niission for at undersoge og drofte Tilraadeligheden af

^) Ministerialtid. for Kgr, Danmark 1871 B. S. 130; TiBindi

um stjoraarmålefni fslands III, S. 166—67.
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1871. for Islands Regning at iværksætte en regelmæssig

'^^""^^^ Dampskibsfart omkring Islands Kyster og navnlig og-

saa overveje Sporgsraaalet om, hvorledes den omhand-

lede Dampskibsfart paa hensigtsmæssigste Maade kunde

være at sætte i Forbindelse med den bestaaende Post-

dampskibsfart mellem Danmark og Island. I bemeldte

Kommission ville Vi allernaad. have det overdraget til

Dig: Finsen at fore Forsædet, og ville Vi iovrigt

have Eder bemyndigede til fra kyndige Mænd, som

dertil ere villige, at modtage Erklæringer og Oplys-

ninger, som I til det omhandlede Hvervs Udforelse

maatte onske, ligesom I i sin Tid til Vort Justits-

ministerium have at indsende Eders Betænkning og

Forslag.

Derefter I Eder allerund. have at rette. Befalende

Eder Gud! — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kj()beu-

havn den 12. April 1871.

Efter H. Kgl. Majestæts allern. Befaling,

15. April. Justitsministeriets Skrivelse til Aratmandeu over

Islands Nord- og Ostamt, ang. Fremgangsmaaden

ved Appel til Overretten af Justitssager. Eliavn

den 15. April 1871. — Isl. Kopib. 1871 Nr. 337.

Tibindi um stjornarmålefni fslands III, S. 168—69.

I behgl. Skriv, af 31. August f. A. har Nord- og

Ostamtet reist Sporgsmaal om Fortolkningen af Frdg-

om Kriminalvæsenet paa Island af 24. Januar 1838

§ 15, forsaavidt angaar Fremgangsmaaden ved Iværk-

sættelsen af Appel til den kgl. islandske Landsoverret

i Justitssager. Amtet har i saa Henseende forment,

at det er stemmende med Frdgs. Udtryk og kræves af

Bestemmelsens Ojemed, at den af Sysselmanden efter

Domfældtes Begjæring foranstaltede Indankning maatte

have samme Retsvirkning som om Stævningen var ud-

stedt af Overovrigheden tillige paa det Offentliges Vegne,
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«aaledes at Sagen af Sysselmanden direkte kunde til- 1871.

stilles Overretten uden at gaa gjennem Amtet, og af 12. April.

t>emeldte Ret i enhver Henseende tages under Paa-

^jeudelse. Derimod har Landsoverretten statueret, at

^^'^gn, ikke tillader at betragte en efter Domfældtes

^^gjæring af Sysselmanden foranstaltet Appel paa den

^Qforte Maade, ligesom der efter Overrettens Formening
deller ikke haves Hjemmel til, at Sysselmanden i Egen-
skab af Underovrighed paa Overovrigbedens Vegne er-

klærer Appel for det Offentlige, og da dette har draget

"^^^l f'olge, at Akterne i alle Justitssager maa indsendes

vedkommende Amt, for at samme kan udove den i

^aa Henseende fornodne Kontrol og eventuelt tilbage-

sende Akten til Forkyndelse af Amtets Beslutning om
•^Ppel paa det Offentliges Vegne, hvorved der forment-

foraarsages et ikke ubetydeligt Ophold af de paa-

gjældende Sager, har Amtet henstillet til Justitsmini-

steriet, om der ikke maatte være Grund til at træffe

særlige Foranstaltninger i den omhandlede Henseende.

Efter i denne Anledning at have indhentet Er-
klæringer fra Stiftamtmanden over Island og Amtmanden
over Vestamtet, skulde man til behgl. Efterretning og

ildere Bekjendtgj5relse samt fornoden Iagttagelse tjenstl.

»lelde Folgende:

Med Hensyn til den almindelige Bestemmelse i

ommeldte Forordnings § 1, hvorefter de danske kri-

minalprocessuelle Regler overfores paa Island »med de

Undtagelser og nærmere Bestemmelser, som i det Fol-

gende ville blive fremsatte«, sammenholdt med den

ganske almindelige Regel i Frdgns. § 15 om at Syssel-

mændene have at foranstalte det Fornodne med Hensyn

Underretsdommens Indankning — maa Justitsmini-

steriet være af den Formening, at nysnævnte § 15 maa
^oi'tolkes i Overensstemmelse med de i Kongeriget efter

Forordning indeholdende nærmere Bestemmelser ang.

J^irisdiktionsforholdene i kriminelle Sager m. v, af

XXI. B. 6
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1871. 29. Novbr. 1837 § 7 gjældende Regler, saaledes at

^"^^^j Akterne i Justitssager i Tilfælde saavel af nodvendig

Appel som af Appel fra Domfældtes Side bor raed de

samme af Sysselmanden i den omhandlede Henseende

meddelte Paategninger indsendes til Amtet, som har

at besorge dem videre til Overretten, saafremt det i

sidste Fald ikke maatte findes nodvendigt at erklære

Appel tillige paa det Offentliges Vegne, i hvilket Til-

fælde Akten nemlig vil være at tilbagesende til For-

kyndelse for Vedkommende af Amtets derom tagne Be-

slutning, og derefter at tilstille Amtet, for af dette at

indsendes til Overretten.

Idet Ministeriet ikke har fundet tilstrækkelig An-

ledning til at bevirke nogen Forandring i disse Regler,

skal man ikke undlade at henlede Amtets Opmærk-

somhed paa, at det, naar Sagen indankes af Domfældte,

ikkun vil være nodvendigt tillige at foranstalte Appel

paa det Offentliges Vegne i de Tilfælde, hvor der er

tillagt ham Frifindelse for en af fiere under samme

Sag paatalte Forbrydelser (jfr. Kane. Cirk. 28. April

1851 og 15. Decbr. 1852), hvorimod Appel paa det

Offentliges Vegne ikke er fornoden for at £aa en ikjendt

Straf skjærpet, idet der Intet er til Hinder for, at Over-

retterne forhoje den for en Forbrydelse ikjendte Straf,

selv om Sagen alene er indanket efter den Domfældtes

Begjæring (jfr. Hojesteretsdom af 16. April 1868 m. fl.). ^

15. April. Justitsministeriets Skriyelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Forholdet mellem Finanshoved-

kassen i Kjiibenhavn og Islands Jordebogskasse

efter at Lov 2. Januar 1871 er traadt i Eraft.

Khavn den 15. April 1871. - isLKopib. I87i Nr. 340.

^) s. D. udgik lignende Skriv, saavel til Stiftamtmanden som

til Amtmanden over Vestamtet.
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Efter at det ved Lov om Islands forfatniugsmæs- 1871.

sige Stilling i Riget af 2. Januar 1871 § 5, jfr. § 7, 15. April,

er bestemt, at med den i forstnævnte § omhandlede

Ordning skal alt hidtidigt Mellemværende mellem Stats-

kassen og Island være endelig afgjort fra 1. d, M. at

regne, er der ved Omforening mellem Justitsministeriet

og Finansministeriet bleven truffet foJgende nærmere

Bestemmelse om det fremtidige gjensidige Forhold

mellem Finanshovedkassen her i Staden og den is-

landske Jordebogskasse.

Medens det er en Selvfolge af den anforte Lovs

Indhold, at Jordebogskassen fra 1, d. M. at regne maa

ophore at være en Underafdeling af den danske Stats-

kasse, og herefter vil være at anse som Hovedkasse

for Islands særlige Finanser, vil dog Mellemværendet

mellem Finanshovedkassen og Jordebogskassen ikke

ganske ophore, idet der nemlig mellem begge vil vedblive

at være et Mellemregnings- eller Versurforhold. I

Finanshovedkassen vil der paa samme Maade som hidtil

kunne ske Indbetalinger af særlige islandske Indtægter

og af Deposita i Henhold til Finansm. Bekjeudtgjorelse

af 4. April f. A.i), ligesom der gjennem bemeldte Kasse

vedblivende vil kunne ske Udbetaling af Udgifter ved-

kommende det islandske Budget, saavelsom af Summer,

som ere deponerede i Jordebogskassen i Henhold til

kgl. Resol. af 8. Maj 18302). De saaledes gjorte Ud-

tællinger ville blive forstnævnte Kasse refunderede ved

tilsvarende Afdrag i Islands Krav paa den danske

Statskasse, der kommer til at bestaa dels af det ved

Loven af 2. Januar d. A. tilsagte Tilskud, dels af de

i Finanshovedkassen skete Indbetalinger for Islands

Regning, dels af de ved Jordebogskassen foretagne Ud-

betalinger for Statskassen. Over det hele Mellem-

værende vil der under Navn af oVersurkonto for Is-

') se Lovsaml. f. Island XX S. 485-86.

') se Lovsaml. for Isl. XI S. 355-57.

6*
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1871, lands Jordebogskasse« i Statsbogholderiet blive forten

'"T^^'^lSbende Resnskabskonto. der til enhver Tid vil udvise,
I, April. ^

hvad Island skylder eller faar tilgode hos Statskassen.

Den i Jordebogskassen den 1. d. M. værende kontante

Beholdning har Finansministeriet samtykket i forelobig

at lade forblive i samme, saaledes at den indtil videre

fores til Udgift for Island i Mellemværendet, og hvad

endelig angaar de samme Dag indestaaende, Stats-

kassen tilkommende Restancer paa islandske Indtægter,

vedkommende Finansloven for Finansaaret 1870—71

og tidligere Finansaar, da ville disse i Mellemværendet

blive forte paa en særlig Restancekonto, der efter-

haanden vil blive tilgodeskrevet for, hvad der paa Re-

stancerne afbetales,

"Ved i Forbindelse med Skriv, herfra af 4. f. M. i)

at meddele Hr. Stiitamtm. Foranstaaende til behgl.

Efterretning, skulde man tjenstl. tilfoje, at Landfogden

i Island i Dag herfra er anmodet dels om i Jorde-

bogskasseregnskabet at ville fore enhver i bemeldte

Kasse gjort Indbetaling paa de ommeldte Statskassen

tilkommende Restancer til Indtægt for Finanshoved-

kassen paa en særlig Restancekonto med i det Enkelte

gaaende Angivelse af, paa hvilken Finanslovens specielle

Konto de enkelte Indbetalinger ere gjorte, dels om

herefter ved hvert Kvartals Udlob til Afbenyttelse for

Statsbogholderiet hertil at ville indsende særlig Afregning

over de ved Jordebogskassen i Kvartalets Lob for

Statskassens Regning stedfundne Ind- og Udbetalinger.

15. April. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsovriglieden

i Island, ang. Forstaaelsen af § 2 i Frdg. ang.

Forandring i Bestemmelserne om Erlæggelsen af

de saakaldte Hospitalsiodder i Island af 10. Åug.

^) se foran S, 46—47.

1
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1868. Kjobenhavn den 15. April 1871. — 1871.

Isl. Kopib. 1871 Nr. 348, Ti!)indi um stjårnarmåiefni Islands ^ --j

III, S. 169-70. ' ^
'

'

Da det ved Revisionen af de i Henhold til Frdg.

af 10. August 1868 § 5 indsendte Regnskaber over de

i afvigte Aar i 7 af Islands Sysseler og Kjobstaden

Reykjavik faldne Hospitalslodder har vist sig, at de

paagjældende Embedsmænd ved Afgiftens Opkrævning

have fortolket den i Frdg/s § 2 indeholdte :Bestera-

melse om, at nAfgiften skal beregnes efter den i hvert

Aars Kapitelstaxt opforte Værdi paa Fisk og Tran«,

paa forskjellig Maade, idet Nogle have beregnet Afgiften

efter Kapitelstaxten for 1870—71, medens Andre have

lagt Kapitelstaxten for 1869—70 til Grund for Bereg-

ningen, have Hr. Stiftaratm. og Deres Hbjærv. i behgl.

Skriv, af 10. f. M. andraget paa, at Ministeriet vil

bemyndige Stiftsovrigheden til at tilkjendegive ved-

kommende Oppeborselsembedsmænd, at bemeldte Afgift

bliver at beregne efter den Kapitelstaxt, der gjælder

den 12. Maj i det paagjældende Aar, uden Hensyn til,

at Afgiften opkræves paa Mandtalsthingene, der forst

afholdes efter at den nye Kapitelstaxt er traadt i Gyl-

dighed, samt til ved Decisionen af de Regnskaber for

den omhandlede Afgift for Aaret 1869—70, i hvilke

Afgiften har været beregnet efter Kapitelstaxten for

1870—71, at samtykke i, at Ansvar herfor efter Om-
stændighederne maa bortfalde for vedkommende Regn-

skabsforere.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse samt fornoden Iagt-

tagelse tjenstl. melde, at det Indstillede bifaldes.

Bekjendtgjorelse om forelobig Ophævelse af de 25. Aprii

hidtil gjældende Bestemmelser om Deltagelse i Cen-
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1871- suren ved Universitetets Embedsexaminer. Khavn

25. April, den 25. April 1871. (Kirke- og Undervisningsminist). -

Lovtid. for Kgr. Danmark 1871 Nr. 81, S. 310; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1873, S. 337-38.

Under 14. April d. A. har det behaget H. M.

Kongen allern. at approbere, at de Lovbestemmelser i),

som paalægge bestemte Embedsmænd at deltage i Cen-

suren ved Universitetets Erabedsexamina, og som give

særlige Regler for dette Hvervs Overdragelse og Ud-

forelse, forelobig sættes ud af Kraft.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende.

12. Maj. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, mg. Statsobligationers Forsyning med

nye Rentekoupons. Khavn den 12. Maj 187h —
IsL Kopib. 1871 Nr. 410, Ti&indi um Btjornarmålefni fslands

III, S. 172.

I behgl. Skriv, af 1. Marts d. A. har Hr. Stift-

amtra. anholdt om Approbation paa, at De efter Laud-

fogdens Forslag har meddelt denne Bemyndigelse til,

da Finansministeriets Bekjendtgjorelse af 22. Septbr.

1859 er aldeles ukjendt i Island, i de Interimsbeviser,

der ville være at udfærdige for de i Island cirkulerende

kgl. Obligationer, der indleveres til Forsyning med nye

Rentekoupons, at optage en Anvisning om den Frem-

gangsmaade, som vedkommende Obligationsejere have

at iagttage, samt at lade Omkostningerne ved Tryk-

ningen af Blanketterne hertil, der auslaas til hoist 8

Rd., afholde af den ved Finansloven for 1870—71 §20

XI e bevilgede Sum.

^) De væsentligste af disse Lovbestemmelser ere anforte i

Ministerialtidenden for 1871 B Nr. 17 S. 133 i Noten.
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Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at den

begjærte Approbation herved bifaldes, i)

KgL Bekjendtgjorelse til Ålthinget ang. Re- 22. Maj.

snltaterne af dets Betænkninger og Andragender

i 1869. Khavn den 22. Maj 1871. — isi. Forest.

og Resol. Protok. 1871 Nr. 32, Lovtid. for Kgr, Danmark for

1871, Tillæget Nr. 10, S. 15—18; Algreen-Ussings Lovsaml.

1871, Tillæget S. 575—81; Tfbindi um stjornarraålefni- fslands

III, S. 173-79.

Ko n ungleg auglj^sing til alj^ingis um årangur

af l)egnlegum tillogum Jjess og o&rum uppåstungum a

fundinum 1869.

Vjer Christian hinn Niundi &c. sendura Voru triia

aH)ingi kve&ju gu&s og Vora!

Af l)vi, sem gjorzt hefir å aH)ingi åri^t 1869, hofura

Vjer sje& me& alirahæstri anægju, hvernig alj)ingismenn

Vorir hafa leitazt vi& a& efla Vort gagn og hag landsins.

Vjer hofuni vandlega låti& ihuga tillogur Vors triia al-

bingis um mål l)au, er stjornin bar undir ålit Jjess hib

nefnda år, og a&rar uppåstungur l^ingsins, og munum
Vjer ud skyra hjer i einu lagi fra, hvab i fteim efnum

hefir af rilib veri&.

I.

Um [)egnleg ålitsmål, sem komiu eru fra

aljDingi.

|)essar rjettarbætur hafa gjor&ar veri& um [)au mål,

sem Vjer hofura fengiB um j^egnlegar tillogur Vors triia

al|)ingis

:

^) jfr. hermed Justitsm. Skriv. 18. August f. Å. og Justitsm.

Skriv. 7. Novbr. 1872, samt Bekgj. 22. Septbr. 1859 i Dep.

Tid. f. 1859, S. 603-7 og Algreen-Ussings Lovsaml. f. 1870
S. 164-70.

1871.

12. Maj.
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E

187L 1. Tilskipun handa Islandi 11. deserabenii, 1869^

22. Maj, um eptimyndan Jjosmynda, o. fl, (Sbr. Auglysing fyrir
^^'^"^^

Island 10. febriiarmån. 1870 uin tilkynning um einka-

rjett til ab eptirraynda Ijosrayndir).

2. Opi& brjef handa (slandi sama dag um aBra

skiptingu a lyfjavoginni en hingafe til. (Sbr. Auglysing

5. marzffiån» 1870 um, hvenær opib brjef handa Islandi

11. desembermau. 1869 um a&ra skiptingu å lyfjavog-

inni skuli o&last gildi, og um a.t) hin nyja lyfjaskrå skuli

leidd inn a Islandi).

3. Opi& brjef handa Islandi sama dag, er nåkvæmar

åkve^)ur um innheimtu a krofum me& forgangsrjetti hja

|)eim monnum, sem hafa låtib a&ra fa sjålfsvorzluveb i

lausafje sinu.

4. Tilskipun fyrir Island 12, raarzmån. 1870 um
uppreist a æru o. fl,

5. Opi& brjef handa Islandi sama dag, um a& j^eir,

sem senda inn bænarskrår og kæruskjol, geti fengib

ålitsskjolin um målib.

6. Log 2. januarmån. 1871 um hina stjornarlega

stohn Islands i rikinu.

7. Tilskipun 4. marzman. 1871, er inni hefir ab

halda vibauka vib tilskipun 5. januarman. 1866 um
fjårklåba og onnur næm fjårveikindi a Islandi.

8. Tilskipun sama dag um byggingu hegningarhiiss-

og fangelsa å Islandi, m. fl.

J)egar lagabob Jiessi hafa verib samin, hafa verib

vandlega ihugabar athugasemdir l}ær, sem alj)ingi hefir

gjort um I)au, og hefir sumum Jjeirra eptir fjvi verib

breytt i ymsu og ymislegt verib nåkvæmar åkvebib.

Ab {)vi er sjerstaklega snertir logiu 2. januarmån.

1871, mun a]l)ing af {)eim athugasemdum, sem gjorbar

eru um J)etta mål i åstæbunum fyrir frumvarpi til

nefndra laga, sem lagt var fyrir rikisjDingib sibasta —
en fulltriii Vor mun skyra all)ingi fra |)eim, — få vitn-

eskju um, hversvegna stjornin hefir ålitib [)ab skyldn

sina, ab leggja frumvarp jjDab, sem tjeb liig era byggb å,
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fyrir rikisl)ingi(). Meb jDvi rikis|)ingi6 samsinnti frum- 1871.

varpinu, hefir stjérnin getab latiB log ])essi ganga lit, 22. Maj.

og er meb {)eim hin oraskanlega undirsta&a fengin til

endurbota a fjarhags- og stjornarmålefDum fslands.

Meb tilliti til frumvarps ])ess, sera lagt var fyrir
4

a]{)ing 1869, til stjérnarskrår um hin sjerstaklegu mal-

efni Islands hefir alj)ing i t)egalegri bænarskra farib

{)ess å leit, a& nefnt frumvarp verbi ekki gjort ab logum,

einsog J^ab ])i la fyrir J^ingino, en ab lagt verbi fyrir

l)ing å Islandi meb fullu sarajiykktaratkvæbi 1871 frum-

varp til stjornarskrår fyrir Island, sem ab rainnsta kosti

taki eins mikib tillit til landsrjettinda Islendinga, einsog

l)ab frumvarp ti! stjornarskrår fyrir Island, sem kom

fra alj^ingi 1867, og til vara, ab frumvarp til stjornar-

skrår fyrir Island, sem alj)ing hafbi samib, verbi allra-

mildilegast stabfest, og hefir l)ingib, ef J)essu skyldi

ekki verba veitt åheyrsia, rabib fra J)vi, ab hib kon-

unglega frumvarp til stjornarskrår um hin sjerstaklegu

målefni Islangs obHst lagagildi.

J)ab hib sama, sem olli l)vi, ab ogjorandi var, ab

fallast å frumvarp l)ab, sem kom fra aH)ingi 1867,

einsog nåkvæmlega var litlistab i åstæbunum til frum-

varps til stjornarskrår fyrir Island, sem lagt var fyrir

1869, bar og til t)ess, ab ekki hefir orbib tekib tillit til

breytinga t)eirra å ^essn sibara frumvarpi, sem alt)ing

hefir stungib uppå, er frumvarpib meb j^eim komst aptur

ab mestu leyti i hib sama horf og frumvarp Jpab, sem

aljiing samj)ykkti 1867, en å hinn boginn hefir Oss

eigi {)6tt tilefni til, ab gjora I)ab frumvarp, sem lagt

var fyrir all)ing 1869, til stj6rnarskrår um hin sjer-

staklegu målefni Islands ab logum gegn osk all)ingis.

Aptur åmoti hofum Vjer meb sjerstaklegu tilliti til J)e8S,

ab login 2. januarmån. {>. å, eru lit gengin, låtib semja

n^tt frumvarp til stjornarskrår um hin sjerstaklegu

målefni Islands, til J)ess ab leggja J)ab fyrir all)ingi,

sem mi fer i hond.
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1871, Ålur en alyktun verSur gjorb um l)ab mal, sem

22. Maj. rætt er um i [legnlegu ålitsskjali aH)ingis, hvernig fram-

^vegis skuli nota brennisteiusnåmana i fingeyjarsyslu,

hefir ])6tt uau&syu å, a!b låta mann, sem reyndur er i

})eim efnum, rannsaka nåmana, og mun slik rannsékn

fara fram i sumar.

Eptir ab Vjer hofum fengib J)egDlegt alitsskjal al-

l^ingis um skiptingu å nokkrum syslmn i vesturumdæmi

Islands, hofum Vjer allramildilegast fallizt å: 1) ab

Myrasysla, sem hingab til hefir verib sameinub vi&

Hnappadalssyslu, skuli vera logsagnaruradæmi lit af

fyrir sig, og skuli eptirgjaldi& af henni vera 80 rd. å

åri; 2) ab Hnappadalssysia skuli logb saman vi& Snæ-

fellsness^slu, })annig a& borga&ir verbi i eptirgjald af

hinu sameina&a erabætti 40 rd. å åri, og 3) a& kon-

ungstiundin af Bar&astrandarsyslu skuli veitt hlutab-

eigandi s^slumanni fyrir afgjald, og ab eptirgjaldib af

syslunui skuli fært nibur i 20 rd, : skal l)etta allt talib

fra 6. juDi {). å,

II-

Um l^egnlegar bænarskrår, sem komib hafa

fra aljjingi.

1. Samkværat jiegnlegri bænarskrå alj^ingis verbur

fruravarp til breytingar å ])e\m logum, sem mi gilda

um spitalahluti, lagt fyrir aljoingi, sem fer i hond.

2. J)areb menn ålitu, ab niburskurbur hakarla spilli

håkarlaveibi l)eirri, sem vib er hofb å svæbinu fra Låtra-

bjargi i Barbastrandarsyslu til Hornbjargs i Isafjarbar-

syslu a timabilinu fra 1. degi oktbrm. til 1. marzm.,

hefir al{)ing j^egusamlega beibzt J)ess, ab frumvarp til

tilskipunar, sem l^ingib hefir samib, um bann gegn

niburskurbi å hakarli allramildilegast verbi stabfest.

Eptir jieim skyrslum, sem hafa getab fengizt um
l)etta, ma samt ålita j^ab mjog efasamt, hvort tilgangi

l)eim, sem aÅ\)mgi hafbi fyrir augum, verbi nåb meb l)vi,

a leggja å sHkt bann, og meb \m l^ab auk l)ess gæti
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or&ib atvinnuvegi l)eim, sem hjer er getib, til hnekkis, 1871.

J)å hefir ekki ])6it nægiiegt tilefni til a& taka uppastungu 22. Maj.

J3essa til greina.

3. A]|^ing hefir jDegnsamlega bei&zt J^ess, ab 3000 \

rd. fityrkur ver&i veittur til stofuunar landbuna&arskola \

i Hunavatnssylu mel ])vi skilyr&i, a& syslubuar og a^rir

skjoti saman jafraiklu fje til l)essa.

En mel stofnun biina&arskola å Islandi er svo

åri&andi fyrir allt landib, joå hefir stjornin haldiB, ab /

ekki ætti a& gjora um jDetta mål einungis fyrir einstaka /

sj'slu, heldur ætti aJb koma skipulagi å ]}a.t) meh laga-

bo&i fyrir allt land, og verbur hjer a5 liitandi frumvarp /
nii lagt fyrir al{)ingi, y

4. Stjorninui hefir l)6tt \mh isjårvert, samkvæmt

tillogum al[}ingis a& veita Pali presti Pålssyni å Islandi

styrk til langframa ur rikissjo&nura, e&a nu lir hiuum

islenzka landssjo&i, til })ess ab efla heyrnar- og niål-

leysingja kennsluna å Islandi, en aptur å mot voru

honum årib sera leib veittir i eitt skipti fyr-ir oU 200

rd. i |)6knunarskyni fyrir framkvæmdir hans i Joessa

niåli. |)arsem {oab ab olm leyti ver&ur ab vera kouiib

undir samkoraulagi milli {^eirra, sera i hlut eiga, hve

raikib skuli borga fyrir kennslu J}essa, er svo fyrir

skipab, ab endurgjald l)ab, sem Påli presti Pålssyni

eptir jivi ber fyrir kennslu heyrnar- og mållausra barna,

sera komib er fyrir hjå honum å opinberan kostnab, verbi

greitt honum fyrirfram fyrir hvern fjorbung års lir jaiba-

bokarsjobi Islands. Somuleibis hofum Vjer allramildi-

legast faiiizt å uppastungu a]t)ingis, ab kostnaburinn vib

kennslu heyrnar- og mållausra barna, ab [m leyti hann

hvilir å hinu opinbera, skuli eptirleibis greiddur ur

jafnabarsjobi [less amts, sem i hlut å.

f)arsem all)ing ab endingu hefir farib fram å, ab

l)ab hjer eptir verbi gjort ab skyldu, ab litvega ollum

heyrnar- og mållausra biirnum å Islandi, sem eru å

tilteknu aldursskeibi, kennslu annabhvort å Islandi eba

^ heyrnar- og målleysingja skolanum i Kaupmanna-



92 Kgl. Bekjendtgjorelse fil Altbinget.

1871. hofn, ver^Jur frumvarp um jDetta efni nu lagt fyrir

22. Maj. all^ingi.

5. Åf [)eim åstæ&ura, sem fulltrui Vor mun skyra

nåkvæmar fra, hefir J)egnleg bænarskrå aljjingis um
stofnun lagaskola a Islandi ekki or&ib tekin til greina,

og hefir heldur ekki })6tt næg astæ^)a til, a& fallast å

|)å uppåstungu a]j)ingis, ab ^angab til skolinn kemst å,

verbi Jiab gjiirt hinuin islenzka landsyfirrjetti ab skyidu,

ab halda prof yfir {)eini, sem å Islandi vilji koraast i

laga-embætti, og somuleibis J)egar krafizt verbur, halda

fyrirlestra til undirbunings undir t)vilikt prof.

6. |)egnlegri bænarskrå al{)ingis nm, ab veittur

verbi 300 rd. styrkur å åri til forngripasafnsins i Reykja-

vik, hefir ekki orbib veitt aheyrsla. |>ar å moti var

stiptsyfirvoldunum veitt heiraild til Jdcss, ab verja 500

rd. til l^essa årib sem leib.

7. ()egnlegri bænarskrå all)iugis um stofnun sjo-

mannaskéla å Islandi hefir ekki orbib veitt åheyrsla af

{)eim åstæbum, sem fulltrui Vor nåkvæmar mun skyra

frå, en aptur å moti verbur honum falib å hendur, ab

koma J)vi til leibar, ab all)ing låti uppi itarlegra ålit

sitt um l)ab, hvernig angnamibinu geti orbib nåb å hag-

felldastan hått.

8. Åll^ing hefir i |)egnlegri bænarskrå farib J)ess

å leit, ab stjornin sjåi um, ab 1000 tunnur af korni,

auk {)ess korns, sem kaupmenn flytja til verzlunar,

sjeu årlega til å Islandi, og ab Jjeim sje skipt nibur å

verzlunarstabina eptir nåkvæmari åkvorbun amtmann-

anna, til ])e8s ab råba bot å Jdvi, ef of Htib er abflutt

af kornvoru.

J)ab hefir samt ekki ])6it tilefni til, ab taka bænar-

skrå t)essa til greina, og {)ab [)vi sibur sem |)ab eptir

frumvarpi J}vi, er nu verbur lagt fyrir all)ingi, um ab

innleiba sveitastjorn å Islandi, verbur br^nt fyrir stjorn-

endum sveitarfjelaganna, sem hlut eiga ab måli, ab

gjora Jjær råbstafanir, sera meb J)arf, til ab afstyra

hallæri i landinu.
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9. A]J)ing hefir {)egnsamlega bei&zt jiess, ab {^ab 1871.

fje, sem me& l)arf, ver&i veitt til J)ess, ab opinberir 22. Maj.

fyrirlestrar verbi haldnir i Reykjavik yfir sogu Islands

!
og fornfræ&i Norburlanda. Ea {)a& hefir {)6tt isjårvert,

nu sem stendur, &h leggja utgjold til })essa a hinn is-

lenzka Iandssj6&.

10. Utaf l^egnlegri bænarskra aH)ingis um fiski-

veilSiV litlendra l)j,6&a vi& strendur Islands, og um {)a&,

eJb tollur så, sem veri5 hefir å innfiuttum fiski fra Is-

landi til Frakklands, ver&i af numinn, raun fulltrui Vor

skyra all)ingi fra })vi, sem meh T^a.rf, og skal jafnframt

visa& til [)ess frumvarps, sem nii ver&ur lagt fyrir al-

})ingi til tilskipunar, sem inni hefir a& halda nokkrar

breytingar a tilskipun 13. junimån. 1787, l.kap., o. fl.

11. {)egnleg bænarskra all)ingis um, a& Jjab ver&i

åkve&i5, a.h enginn magi framvegis stofna fasta verzlun

å Islandi, nema hann sje l)ar busettur, og laga-

frumvarp um |)etta efni verBi lagt fyrir aljjingi, sem

nti fer i hond, hefir eigi J)ott til {)ess fallin aJb hun

yr&i tekin til greina.

12. Å6ur en alyktun verbur gjorb um J)egnlega

bænarskra alj^ingis um, ab reglulegum gufuskipsferbum

verbi komib å kringum strendur Islands, hefir ]}a!b,

vegna J)ess engar skyrslur eru til, til ^ess ab getahaft

hugmynd um, hve miklu raegi gjora råb fyrir af alls-

konar flutningum fram og aptur å gufuskipsferbum

l^essum, og heldur ekki nein åreibanleg åætlun um
kostnab |)ann, sem risa mundi af ferbum {)essum, J)0tt

naubsynlegt, ab litvega l)ær sk;frslur, sem meb {)arf i

t)essu skyni, til [)ess ab af l)eim verbi råbib, hvort j^ab

sje gjorandi, ab koma gufuskipsferbum {)essum å uppå

kostnab hins islenzka landssjobs; fyrir I)essar sakir

hefir Oss t)6knazt 12. aprilra. {). å. ab setja 5 manna
uefnd til jpess, ab ihuga allt J^ab, sem hjer ab l^tur, og

l)ar eptir låta uppi ålit sitt og uppastungur vibvikjandi

tessu måli.
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1871. 13. Samkvæmt ^egnlegri bænarskrå al[DiDgis hofum\
22. Maj. Vjer 4. novbr. f, å. allraniildilegast fallizt a, a& sett

;

ver£)i 3 manna nefnd i Reykjavik, til j^ess ab semja /

frumvarp til nyrra landbiina&arlaga handa Islandi.

Ab }m er snertir bænarskrå })å, sem nefnd er i

auglysingu Vorri til alj^ingis 7. jiilim, 1869 II. 9., uni

ab lit ver&i latib ganga lagabob uin fri&un å laxi å Is-

landi, skal ab endingu visab til lagafrumvarps {jess, sem

nii verbur lagt fyrir l)ingib um {)etta niålefni.

Til stabfestingar allrarøild. lirskurbum Voruui, ]}e\m

er nu hefir verib getib, hofum Vjer sent ybur J^essa

augl^sing Vora, og heituni Voru triia alj)ingi hylli Vorri

og koDunglegri mildi.

Ge.fib i Vorum konunglega absetursstab Kaupmanna-

hofn, 22, dag mairaanabar ib71.

AllernaadigstBekj endt gj oreise til Altbinget

angaaende Resultaterne a£ de under dets Mode i Aaret

1869 afgivne allerund. Betænkninger og ovrige indgivne

Andragender.

Vi Christian den Niende &c. Vort tro Althing

for Vort Land Island Vor Kgl. Hyldest og Naade!

Af de Forhandlinger, som ere forte paa Altbinget

i Aaret 1869, have Vi med allerh. Tilfredshed erfaret

Vore Althingsmænds Bestræbelser for at befordre Vort

og Landets Bedste. Efterat saavel de Betænkninger,

som Vort tro Althing har afgivet over de samme i

bemeldte Aar af Regjeringen forelagte Sager, som og

dets ovrige Andragender paa det Nojeste ere blevne

provede, ville Vi herved allernaad. give Altbinget en

samlet Oversigt over de Beslutninger, som i saa Hen-

seende ere blevne tagne.
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1871.
^'

22. Maj.

Angaaende de fra Althinget indkomne aller-^-"

underd. Betænkninger.

Folgende Lovbud, angaaende h\ilke Vi have mod-

taget "Vort tro Althings allerunderd. Betænkning, ere

udkomne, nemlig:

1. Forordn, for Island af 11. Decbr. 1869 om

Eftergjorelse af Fotografier m. m. (jfr. Bekjendtgjorelse

for Island af lO. Febr. 1870 om Anmeldelse af Eneret

til Eftergjorelse af Fotografier);

2. Plakat for Island af s. D. om en forandret

Inddeling af Medicinalvægten (jfr. Bekjendtgj. af 5. Marts

1870 om, fra hvilket Tidspunkt bemeldte Plakat skal

træde i Kraft, samt om Indforeisen af den nye Farma-

kopoe i Island);

3. Plakat for Island af s. D., indeh. en nærmere

Bestemmelse om privilegerede Fordringers Inddrivelse

hos dem, der have givet Underpant i deres Losore;

4. Forordn, for Island af 12. Marts 1870 om

Æresopreisning m. m.

;

5. Plakat for Island af s. D. om Erklæringers

Meddelelse til Ansogere og Klagere;

6. Lov af 2. Januar 1871 om Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Riget;

7. Forordn, af 4. Marts 1871, indeh. Tillæg til

Forordn, af 5. Jannar 1866 om Skab og anden smit-

som Sygdom hos Faarene paa Island;

8. Forordn, af s, D. om Opforeisen af en Straf-

anstalt samt af Fængsler i Island m. v.

Ved Udfærdigelsen af de nævnte Lovbud ere de

Bemærkninger, der af Althinget med Hensyn til samme
have været fremsatte, tagne under nbjeste Overvejelse,

og have flere af bemeldte Lovbud i Henhold dertil

modtaget adskillige Forandringer og nærmere Bestem-
melser.
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1871. Hvad særlig Loven af 2. Januar 1871 angaar, vil

22. Maj. Althinget af de Bemærkninger, som derom ere frem-

"^^"^^^^satte i Motiverne til det Rigsdagen i sidstafvigte Sam-
ling forelagte Forslag til bemeldte Lov, og som ville

blive samme meddelte gjennem Vor Kommissarius, er-

fare Grunden til, at Regjeringen har anset det for sin

Pligt at forelægge det til Grund for samme liggende

Forslag for Rigsdagen. Ved Rigsdagens Samstemning

er Regjeringen sat istand til at udstede denne Lov,

hvorved det uryggelige Udgangspunkt for en videre

Udvikling af Islands Finans- og Forfatningsforhold er

givet.

Med Hensyn til det Althinget i 1869 forelagte

Udkast til Forfatningslov for Islands særlige Anliggender

har Althinget i sin allerund. Betænkning andraget paa,

at bemeldte Udkast ikke maatte blive ophojet til Lov

i den Skikkelse, hvori samme da forelaa Althinget,

men at der i Aaret 1871 maatte blive forelagt et Thing

i Island, der har fuld besluttende Myndighed, Udkast

til en Forfatningslov for Island, som idetmindste tager

ligesaa meget Hensyn til Islændernes Landsrettigheder

som det Udkast til en islandsk Forfatningslov, der kom

fra Althinget i Aaret 1867, og in subsidium, at et af

Althinget udarbeidet Udkast til en Forfatningslov for

Island maatte blive allerh. stadfæstet, hvorhos Thinget

for det Tilfælde, at dette ikke maatte blive bevilget,

har fraraadet, at det kgl. Udkast til Forfatningslov for

Islands særlige Anliggender udkommer som Lov.

Medens de samme Grunde, som gjorde det umuligt

at gaa ind paa det fra Althinget i Aaret 1867 ind-

komne Forslag, og som udforlig ere fremhævede i Mo-

tiverne til det i Aaret 1869 forelagte Udkast til For-

fatningslov for Island, medforte, at der ikke har kunnet

tages Hensyn til de af Althinget til det sidstnævnte

Udkast foreslaaede Ændringer, hvorved dette i det

Væsentlige blev fort tilbage til det af Althinget i 1867
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vedtagne Forslag, have Vi paa den anden Side ikke 1871.

fundet Os foranlediget til at lade det Ålthinget i Aaret 22. Maj.^

1869 forelagte Udkast til Forfatningslov for Islands

særlige Anliggender imod Thingets Onske udkomme

som Lov, Derimod have Vi med særligt Hensyn til

Udfærdigelsen af Loven af 2. Januar d. A. ladet ud-

arbeide et nyt Udkast til Forfatningslov for Islands sær-

lige Anliggender til Forelæggelse for det nu forestaaende

Althing.

Forend Beslutning tages i Anledning af det i Al-

thingets allerund. Betænkning omhandlede Sporgsmaal

om den fremtidige Anvendelse af Svovlrainerne i Thingo

Syssel, er det anset nodvendigt at lade Minerne under-

soge af en sagkyndig Mand, og vil en saadan Under-

sogelse blive foretagen i Sommer.

Efter at have modtaget AUhingets allerund. Be-

tænkning angaaende Omordningen af nogle Jurisdiktioner

i Islands Vestamt, have Vi allern. bifaldet: 1) at Myra

Syssel, der hidtil har været forenet med Hnappadals

Syssel, maa udgjore en særlig Jurisdiktion, hvoraf For-

pagtningssummen bestemmes til 80 Rd. aarlig; 2) at

Hnappadals Syssel maa forenes med Snæfellsnes Syssel,

saaledes at der af det samlede Embede svares en For-

pagtningsafgift af 40 Rd. aarlig, og 3) at Kongetienden

af Barbastrands Syssel maa overdrages vedkommende

Sysselmand i Forpagtning, samt at Sysselets Forpagt-

ningsafgift maa nedsættes til 20 Rd, — Alt at regne

fra 6. Juni d. A.

IL

Angaaende de af Ålthinget indgivne aller-

under d. Andragender,

1. I Overensstemmelse med AUhingets derom
gjorte allerund. Andragende vil et Forslag sigtende til

en Omordning af de nugjældende Bestemmelser om
Bospitalslodder blive forelagt det forestaaende Althing.

XXI. B. 7
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1871. 2. Da det antoges at være til Skade for det

22. Maj, Haakalefiskeri, som drives paa Strækningen fra Latra-

bjerg i Bar&astrands Syssel til Hornbjerg i Isafjords

Syssel i Tiden fra 1. Oktbr. til 1. Marts, atHaakalenea

Kroppe nedsænkes i Havet, har Ålthinget allerunderd,

andraget paa, at der maatte blive meddelt allerh. Stad-

fæstelse paa et af Thinget udarbejdet Udkast til en

Forordning om Forbud mod en saadan Nedsænkning.

Efter de Oplysninger, som i saa Henseende have

kunnet erhverves, maa det imidlertid anses for hoist

tvivlsomt, om det af Ålthinget tilsigtede Maal vilde

naas ved Udstedelsen af et saadant Forbud, og da'

samme derhos kunde have en skadelig Indvirkning paa

Udovelsen af den omhandlede Næringsvej, er der ikke

fundet tilstrækkelig Anledning til at tage den nævnte

Indstilling tiifolge.

3. Ålthinget har allerund. audraget paa, at der

maatte blive tilstaaet en Understøttelse af 3000 Rd.

til Oprettelsen af en Landboskole i Hunavatns Syssel

under Betingelse af, at Sysselets Boboere og Andre

maatte ville tilskyde en lignende Sum.

Oprettelsen af Landbrugsskoler i Island er imid-

lertid af en saadan Vigtighed for hele Landet, at Re-

gjeringen bar troet, at dette Anliggende ikke burde

afgjores alene for et enkelt Syssels Vedkommende,

men at der vilde være Anledning til at ordne samme

ved et almindeligt, hele Landet omfattende Lovbud,

og vil derfor et hertil sigtende Forslag nu blive Ål-

thinget forelagt.

4. Medens der er fundet Betænkelighed ved efter

Althingets derom gjorte Indstilling at bevilge Pastor

P. Pålsson i Island en vedvarende Understottelse af

Statskassen, eller nu den islandske Landskasse, til Dov-

stumme-Undervisningens Fremme i Island, er der der-

imod, som en Anerkjendelse af hans Virksomhed i

denne Retning, i forrige Aar tilstaaet ham en Grati-

fikation af 200 Rd, engang for alle. Idet iovrigt
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Storreisen af den Betaling, der vil være at erlægge 1871.

for den ommeldte Undervisning, vil bero paa Overens- 22. Maj.

koiust mellem de Paagjældeude, er det derhos foran-

lediget, at det Vederlag, som herefter tilkommer Pastor

P. Pålsson for de dovstumrae Borns Undervisning, som

paa det Offentliges Bekostning anbringes hos ham,

forskudsvis udbetales for hvert Fjerdingaar af Islands

Jordebogskasse. Endvidere er Althingets allerunderd.

Indstilling om, at Udgiften til de dovsturame Borns

Undervisning, forsaavidt samme paahviler det Offentlige,

skal for Fremtiden afholdes af vedkommende Amts

Repartitionsfond, af Os allern. bifaldet.

Forsaavidt Althinget endelig har andraget paa, at

det hereft&r maa gjSres til Pligt at forskaffe alle' dov-

stumme Born ilsland i en vis Alder Undervisning enten

i Island eller paa Dovstumme-Institutet i Kjobenhavn,

vil et hertil sigtende Lovforslag nu blive Althinget

forelagt.

5. Af Grunde, som nærmere ville blive meddelte

gjennem Yor Kommissarius, har Althingets allerund.

Andragende om Oprettelse af en DanneJsesanstalt for

"bordende juridiske Embedsmænd i Island ikke kunnet

^'^gQs tiifolge, ligesom der heller ikke er fundet til-

strækkelig Anledning til at gaa ind paa Althingets

Indstilling om, at det midlertidig maa blive gjort den

islandske Landsoverret til Pligt at holde Examen for

som attraa Befordring til juridiske Embeder paa
Island, og ligeledes, naar Saadant forlanges, at holde

I^'orelæsninger til Forberedelse af en saadan Examen,

6. Althingets allerund. Andragende om, at der

Qiaatte tilstaas den i Reykjavik oprettede Samling af

Oldsager en aarlig Understottelse af 300 Rd., har ikke

kunnet bevilges. Derimod er der i forrige Aar blevet

stillet et Belob af 500 Rd. til Stiftsovrighedens Raa-
lighed i bemeldte Ojemed.

7. Det fra Althinget indkomne allerunderd. An-
dragende om Oprettelse af en Navigationsskole i Island

7*
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1871. har af Grunde, som nærmere ville blive meddelte gjen-

22. Maj. nem Vor Kommissarius , ikke kunnet tages tilfolge,

*'^^"**^hvorimod det vil blive overdraget Vor Kommissarius

at foranledige en yderligere Udtalelse af Althinget om

den Vej, ad hvilken det tilsigtede Maal hensigtsmæs-

sigst maatte kunne naas,

8. Althinget har i en allerund. Petition andraget

paa, at der af Regjeringen drages Omsorg for, at der

i Island hvert Aar, foruden det Korn, som Kjob-

mændene indfore til Forhandling, forefindes lOOO Tdr.

Korn fordelte paa de forskjelJige Handelssteder efter

Amtmandens nærmere Bestemmelse, for dermed at raade

Bod paa en mulig mangelfuld Forsyning.

^er er imidlertid saa meget mindre fundet An-

ledning til at gaa ind paa det heromhandlede An-

dragende, som det ifolge det Lovudkast angaaende

Indforeisen af en Kommunalforfatniog paa Island, som

nu vil blive Althinget forelagt, vil blive lagt vedkom-

mende kommunale Myndigheder paa Sinde at træffe

de nodvendige Foranstaltninger til Forebyggelse af, at

Hungersnod opstaar i Landet,

9. Althinget har allerunderd. andraget paa, at

de fornodne Midler maa blive bevilgede til, at der i

Reykjavik kan blive afholdt offentlige Forelæsninger

over Islands Historie og nordisk Oldkyn .lighed. Der

er imidlertid fundet Betænkelighed ved for Tiden at

bebyrde den islandske Landskasse med en Udgift i be-

meldte Ojemed.

10. I Anledning af Althingets allerunderd. An-

dragende om fremmede Nationers Fiskeri under Islands

Kyster og om Toldfrihed for den i Frankrig fra Island

indforte Fisk m, v. vil fornoden Besked blive Thinget

meddelt gjennem Vor Kommissarius, hvorhos der hen-

vises til det Lovforslag, som nu vil blive Althinget

forelagt angaaende nogle Lempelser i Frdg. af 13. Juni

1787 Kap. I. m. v.
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11. Det af Althinget indgivne allerunderd. An- 1871.

dragende om, at det maa blive bestemt, at Ingen for 22. Maj.

Fremtiden kan etablere fast Handel paa Island, uden

at han har Bopæl sammesteds, og at et hertil sigtende

Lovudkast maa blive det nu forestaaende Althing fore-

lagt, er af Grunde, som nærmere ville blive meddelte

gjennem Vor Kommissarius, ikke fundet egnet til at

tages tiifolge.

12. Forinden Beslutning kan tages med Hensyn

til det af Althinget indgivne allerund. Andragende om

Oprettelse af en regelmæssig Dampskibsfart omkring

Islands Kyster, er det, da der ikke foreligger noget

Materiale, hvorpaa der kunde bygges et Skjon om,

hvilken Trafik der ved den omhandlede Dampskibsfart

vilde kunne gjores Regning paa, eller noget paalideligt

Overslag over de Udgifter, der maa antages dertil at

ville medgaa, anset nodvendigt at tilvejebringe de i saa

Henseende fornodne Oplysninger, for at det derefter

kan bedommes, hvorvidt det vil være gjorligt at tilveje-

bringe en saadan Dampskibsfart for den islandske

Landskasses Hegning, og have Vi derfor fundet for godt

under 12. April d. A. at nedsætte en af 5 Medlemmer

bestaaeude Kommission med det Hverv at tage alle

herved i Betragtning kommende Forhold under Over-

vejelse og derefter afgive Betænkning og Forslag des-

angaaende.

13. Efter Althingets derom indgivne allerunderd.

Andragende have Vi under 4. Novbr. f. A, allernaad.

bifaldet, at der i Reykjavik nedsættes en af 3 Med-

lemmer bestaaende Kommission til at udarbeide Ud-

tast til en ny Landbolovgivning for Island,

Hvad endelig angaar det i allern. Bekjendtgjorelse

til Althinget af 7. Juli 1869 II Nr. 9 ommeldte An-
dragende angaaende Udgivelsen af et Lovbud om Fred-
ning af Lax i Island, henvises til det Lovforslag, som
nu vil blive Thinget forelagt angaaende denne Gjen-
stand.
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1871. Til Bekræftelse paa foranstaaende allern. meddelte

^^""^^ Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kund-

gjorelse og forblive Vort tro Ålthing i Kgl. Naade be-

vaagen, — Givet i Vor kg). Residentsstad Kjobenhavn

den 22. Maj 1871.

24. Maj, Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Kjob af et Grundstykke til StraflFe-

anstalten i Reykjavik. Khavn den 24. Maj 1871.

— Isl. Kopib. 1871 Nr. 469. Tibindi um stjornarmålefni fs-

lands III, S. 181.

Forsaavidt Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 2.

d. M. har anholdt om Bemyndigelse til for en Sum af

35 Rd. at afkjobe Stenhugger Sverrir Runolfsson et

nærmere betegnet Grundstykke med derpaa værende

Sten, hvorved den paatænkte Straffeanstalt vil kunne

erholde en Byggeplads langs med den nye Hovedvej,

»Skolevardevejen af 80 Alens Længde, undlader Mi-

nisteriet ikke herved at meddele den begjærte Be-

myndigelse.

25. Maj. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til samtlige Amtmænd i Island, ang. Omkostningerne

ved islandske døvstumme Borns Undervisning.

. idiavn den 25. Maj 1871. - isi. Kopib. i87i Nr. 478--

80. Tibindi nm stjornarmålefni Islands III, S. 183—84.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets derom

nedlagte allerund. Forestilling har det behaget H. M.

Kongen under 12. d. M, allern. at bifalde, at Omkost-

ningerne ved islandske dovstumme Borns Undervisning,

forsaavidt hverken de selv eller deres Forsørgere have

Evne til at udrede samme, herefter maa afholdes af

vedkommende Amtsrepartitiosfond.
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Dette skulde man ikke undlade herved tjenstl, at 1871.

raeddele Hr, (Tit.) til beligL Efterretning og forneden ^"^^^""^^

Iagttagelse.

Bekjendtgjdrelse ang. Udvexling afPostanvis- i^Jnm.

ninger mellem Kongeriget Danmark og det for-

enede Kongerige Storbritannien Og Irland. Khavn

den 1. Juni 1871. (Generaldirekt, f. Postvæsenet). Lov-

tidende f. Kgr. Danmark f..l871 Nr. 99, S. 346-51
j

Algreen-

Ussings Lovsaml. 1871, S, 371 jfr. S. 332-37.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 15. Juni.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Refusion af

Omkostningerne ved Forpleining m. v. af en

Forbedringshusfange. Kliavn den 15. Juni 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr. 523, Tffcindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 185-86.

Med Hensyn til, at Kjobenbavns Magistrat har

henvendt sig til Amtet om Refusion af Omkostningerne

til Kur og Pleje for den i Torfasta&ir Rep i Huna-

vatns Syssel hjemraehorende Gu^bjorg Gu&raundsdottir,

<ier er bleven indlagt paa Kommunehospitalet i Kjo-

benhavn den 18. Novbr. 1869, da hun blev losladt af

Forbedringshuset, hvilke Omkostninger indtil Udgangen

af Juni Maaned f. A. belob sig til 112 Rd. 48 Sk.,

og steg med 48 Sk. for hver Dag, hun fremdeles laa

paa Hospitalet, indtil hun overfortes paa Lemmeaf-

delingen, hvor Udgifterne androge 16 Sk. daglig, —
har Amtet i behgl. Skrivelse af 14. Febr. d. A. med

Henvisning til Kane, Skriv, af 6. Novbr. 1845 1), jfr.

Justitsm. Skriv, af 5. Juli 1861 2), og til ludenrigsm.

') Lovsaml. f, Islaud XIII S. 338, med Note.

') Lovsaml. f. Island XVIII S. 251
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1871. Skriv, af 28. April 1849 1), samt Justitsm. Skriv, af

15. Juni. 30. Juni 1864, 4. Januar 18G5 og 11. Juni 18662)

''^""^"^'forraentj at de omhandlede Udgifter maatte udredes af

den islandske Justitskasse, og ikke af Vedkommendes

Forsorgelseshjem, Torfastabir Rep, som ifolge vedkom-

mende Sysselmands Erklæring iovrigt betvivles at have

Midler til at afholde disse Udgifter, og har Amtet

derhos anholdt om, at Ministeriet maatte ville foran-

ledige det paagjældende Belob udbetalt ved Finans-

hovedkassen til Kjobenhavns Magistrat, hvem Amtet

har underrettet om, at Sagen er indbragt for Justits-

ministeriet.

Næst i denne Anledning at bemærke, at ligesom

Kane. Skriv, af 6* Novbr. 1845 kun undtagelsesvis har

tilstedet, at Omkostningerne ved selve Hjemsendelsen
af losladte islandske Straffefanger maa afholdes af Ju-

stitskassen, saaledes angaa de af Amtet paaberaabte

ministerielle Skrivelser ikke Tilfælde som det nær-

værende, hvor der er anvendt Udgifter til Kur og Pleje

af en islandsk Fange, der har udstaaet sin Straffetid,

men derimod saadanne Tilfælde, hvor deslige Udgifter

ere blevne anvendte for at en islandsk Domfældt kunde

komme til at udsone sin Straf, — skulde man til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstL

melde, at Ministeriet ikke skjonner rettere, end at

Refusionen af de omspurgte Omkostninger ligefrem maa

paahvile Gu&bjorg Gu&mundsd6ttir's Forsorgelseshjem,

om hvis Uformuenhed hertil der ikke foreligger til-

strækkelige Oplysninger.

Det tilfojes, at man i Dag har meddelt Kjoben-

havns Magistrat Underretning om Foranstaaende.

') Lovsaml. f. Island XIV S. 258.

LovsaniL f. Island XIX S. 86-87, 189-90 og 519-20.
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1871.

over Islands Nord- og* Ostamt, ang. Kjob af nogle

Bygninger paa en Klosterjord, Khavn d. 15. Juni

1871. — isl. Kopib. 1871 Nr. 527. Ti&indi um stjornar-

målefni fslands III, S. 186-187.

Ved at fremsende et af Administratoren for Skribu-

klostergods anbefalet Andragende, hvori Opsidderen paa

den under bemeldte Gods henhoreude Jord, Fossger^&i,

anholder om, at det OiFentlige vil kjobe de paa denne

Jord værende, en afdod Opsidders Bo tilhorende Byg-

ninger, som Andrageren ikke ser sig i Stand til at

kjobe, har Amtet i behgl. Skriv, af 15. Februar d. A.

andraget, at det maa anses for det fordelagtigste for

det Offentlige at overtage de af de ommeldte Bygninger,

som ere nodvendige for Jorden, og som ved en i saa

Henseende foretagen Skjonsforretning ere anslaaede til

en Værdi af 150 Rd„ idet Bygningerne, der ere op-

forte af den forrige Opsidder, da den omhandlede Jord

fraskiltes Jorden Klaustursel, i modsat Fald vilde blive

nedrevne og Bygslet forladt, hvorefter der formentlig vilde

være ringe Udsigt til at faa Jorden særskilt bortbygslet,

og Tab for det Offentlige herved i flere Henseender

kunne befrygtes. Idet bemærkes, at Jorden forste

Gang bortbygsledes for 30 Alen i aarlig Afgift, men
at denne Afgift imod vedkommende Godsadministra-

tors Indstilling ved den nuværende Opsidders Tiltræ-

delse af Amtmand Havsteen forhøjedes til 50 Alen,

hvilken Afgift formentlig var altfor hoj, har Amtet

indstillet, at der af Godskassen maa anvendes 150 Rd.

til at kjobe de paagjældende Bygninger, hvorhos det

endvidere indstilles, at Jorden forsynes med 1/2 Kviide

eller 3 Malkefaar, hvad der vil medfore en Udgift

for Godskassen af 20 Rd., hvorefter Jorden vil kunne
svare en Bygselafgift af 50 Alen i Landskyld og 10
Alen i Kvildeleje, eller i Penge, Middelalen beregnet

til 24 Sk„ 15 Rd. aarlig.
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1871. Foranlediget heraf skulde man til bebgl. Efter-

^"JJ^ retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Indstillingerne bifaldes, saaledes at Opsidderen over-

tager Bygningerne til fremtidig Vedligeholdelse og

Aflevering ved Fratrædelsen i aabodsfri Tilstand, samt

erlægger i Landskyldsafgift 50 Alen og i Kvildeleje

10 Alen.

Justitsministeriets Skrivelse til Finansmini-

steriet, aiig. Udbetalingen af islandske Pensioner

samt om pligtige Enkeforsorgelser. Khavn den

16. Juni 1871. - Isl. Kopib. 1871 Nr. 538 b.

Ved at fremsende en Fortegnelse over de Pen-

sioner, der for Tiden paahvile Island til Embedsmænd

eller deres Efterladte, har Finansministeriet i behgl.

Skriv, af 3. d, M. bemærket, at for indeværende Kvartal

ere de Pensioner, der udbetales her, blevne anviste

paa Finanshovedkassen som hidtil, og at Belobet vil

blive opfort i Statsbogholderiets Boger paa Versur-

kontoen for Islands Jordebogskasse, hvorhos velbemeldte

Ministerium med Hensyn til Fremtiden henstiller, om

Justitsministeriet vil foretrække, enten inden hvert

Kvartals Begyndelse at opgive Finansministeriet de

enkelte Pensionsbelob, der onskes udbetalte her, eller

lade den oversendte Pensionsfortegnelse tjene som

Gruudlag for de lobende Pensionsanvisninger, saalænge

der ikke herfra begjæres Forandring deri, idet velbe-

meldte Ministerium da ved hvert Finansaars Udgang

meddeler Justitsministeriet en Oversigt over de i Aarets

Lob anviste Pensionsbelob, og i Tilfælde af Dodsfald

eller andre Omstændigheder, der ville indvirke paa

Pensionsbetalingen, og som maatte komme til Finans-

ministeriets Kundskab, strax underretter Justitsministe-

riet derom.
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Hvad angaar Tilsynet raed de islandske Embeds- 1871.

rarends pligtige Enkeforsorgelse, der hidtil udelukkende "^^^^^^T"

har paahvilet Finansministeriet, har velberaeldte Mini-

sterium foreslaaet indtil videre at beholde den hidtidige

Forretningsgang, saaledes at Storreisen at Forsorgelses-

summen og Præmien efter Justitsministeriets Opgivelse

af Indtægten udregnes i Finansministeriet, og dette

ligeledes besorger Præmien udbetalt til Livsforsikrings-

anstalten, dog at Justitsministeriet vil have at tage

Beslutning i saadanne Tilfælde, som tindes at give An-

ledning til Tvivl.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning tjenstl. melde, at Justitsministeriet for sit Ved-

kommende ganske kan tiltræde den foreslaaede Ord-

ning, saaledes at det andet af de af Finansm.inisteriet

med Hensyn til Pensionernes Anvisning antydede to

Alternativer foretrækkes.

Justitsministeriets Skrivelse til Finansmini- 22. juni.

steriet, ang. Sporgsmaal om Losning af Sopas og

om Klareringsgebyr. Khavn den 22. Juni 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr. 547.

I et hertil indkommet Andragende har Kjobmand
C. M. Smidt af Aarhus anholdt om Tilbagebetaling a£

tvende Belob af 3'^ Rd. og 2 Rd. 72 Sk., der hen-

holdsvis i Sopas- og Klareringsgebyr i Kjobstaden Isa-

fjord i Islands Vestamt ere blevne afkrævede et ham
tilhorende Fartoj, som han i Foraaret 1870 havde ud-

rustet til Fiskeri under Island, idet der af vedkom-

mende Byfoged blev givet det for Skibet udfærdigede

Sopas den Bemærkning, at Fartojet vel kun kom med
Ballast paa Fiskeri, men i Island oplagde, tilvirkede

igjen udladede Udbyttet af sit Fiskeri, og desuden

sammesteds indkjobte det meste af det til Fiskeriet

fornodne Salt.
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187L Næst i denne Anledning at bemærke, at Justits-

TT^T^^ ministeriet med Hensyn til det danske Fiskeriselskab
2. Juni.

•'

under 24. Decbr. 1868 har resolveret, at der ikke

vilde kunne paalægges bemeldte Selskabs Fartojer,

saalænge disses Virksomhed strængt indskrænkedes til

at drive Fisken, indfore de til dettes Drift fornodue

Rekvisiler, og udfore det indvundne Udbytte, at lose

Sopas, hvilken Resolution i lige Tilfælde ogsaa maa

komme Andre tilgode, skulde man tjenstl. tilstille Fi-

nansministeriet ommeldte Andragende tilligemed en

over samme indhentet Erklæring fra Amtmanden over

Islands Vestamt, til behgl, Afgjorelse, forsaavidt an-

gaar Tilbagebetalingen af det nævnte Sopasgebyr, idet

dette Gebyr er blevet fort Kongerigets Finanser til

Indtægt, og en eventuel Tilbagebetaling heraf altsaa

ligeledes maatte falde samme til Last, og skulde man

derhos udbede sig en behgl. Meddelelse om velbemeldte

Ministeriums Resolution i ommeldte Henseende, idet

tilfojes, at Justitsministeriet for sit Vedkommende vil

tilstaa Nedsættelse i Klareringsgebyret i Henhold til

Sportelreglem. 10. Septbr. 1830 § 62, saafremt vel-

bemeldte Ministerium maatte indromme Tilbagebetaling

af Sopasgebyret.

26. Juni. Justitsministeriets Skriyelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Ostamtj ang. Befordrings-

omkostninger for en Dovstum. Khavnd. 26. Jimi

18 7L — Isl. Kopib. 1871 Nr. 557. Ti&indi ura stjornar-

malefni fslands III, S. 193,

Ved at fremsende et Andragende, hvori Syssel-

manden i Skagafjords Syssel har anholdt om, at den

for den Dovstumme Kristjån Jonssons Befordring fra

Kjobenhavn til Island i Foraaret 1869 betalte Fragt

af 50 Rd, maa lignes paa Amtets samtlige Fattig-

kommuner, har Amtet, da der formentlig ikke er nogen
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Grund til, at den heromliandlede Udgift skal udredes 1871.

af vedkommende Forsorgelseskommune , medens "~26"""'j^

ovrige Omkostninger ved Dovstummes Reise til det kgl.

Dovstummeinstitut i Kjobenhavn og deres Ophold der

udredes af hele Amtet, forsaavidt Vedkommendes Slægt-

ninge ikke kunne betale, i beligl. Skriv, af 24. Febr.

sidsl. indstillet, at Amtet bemyndiges til at refundere

Beiobet paa ommeldte Maade.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning, videre Bekjendtgjorelse samt fojende Foranstalt-

ning tjenstl. melde, at Amtets Indstilling herved bi-

faldes.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 27. juni.

til Biskoppen over Island, ang. Eftergivelse af Gebyr

for Konfirmation af et Kaldsbrev. Khavn den

27. Juni 1871. — Isl. Kopib. 187X Nr. 560. Ti&indi um

stjornarmålefni tslands III, S. 193—94.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Præsten

til Tjorn og Upsar i Ofjords Syssel, Hjorleifur Gutt-

ormsson, har ansogt om Eftergivelse af det anordnede

Gebyr af 14 Rd. 48 Sk. for den allerh. Konfirmation

paa det Kaldsbrev, hvorved han under 9. April 1869

af Islands Stiftsovrighed blev beskikket til Præst i

Hvammur Præstekald i Dala Syssel, har Deres Hojærv.,

næst at bekræfte, at Supplikanten ikke har overtaget

Hvaramur Præstekald, men i Stedet for dette erholdt

sit nuværende Kald, samt at han befinder sig i meget

trykkende Formuesomstændigheder, i behgl. Skriv, af

12. April sidsti. anbefalet Ansøgningen til Bevilgelse.

Foranlediget heraf skulde man ikke undlade til

behgl. Efterretning. og videre Bekjendtgjorelse for Pa-
stor Guttormsson tjenstl. at melde, at det Ansogte
herved efter Omstændighedsrne bevilges, idet tilfojes,

1
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1871. at Ministeriet D. D. har paalagt vedkommeude Amt-

mand at indsende den omhandlede allerh. Konfirmation
27. Juni.

til Kassation.

27. Juni. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Stiftsonighedeu i Island, ang. Understottelse

til en islandsk Præsteenke, der bor i Ejobenbavn.

Khavn den 27. Juni 1871. - isi. Kopib. I87i Nr. 564.

Ti'bindi um stjornarmalefni fslands III, S. 194,

Med Hensyn til, at Revisionsdepartementet for

Kongeriget i Decision til 3. Post af Antegnelserne til

Regnskaberne for Aarene 1867 og 1869 over Repar-

titionen af det i Henhold til allerh. Resol. af 13. Maj

1785 til Præsters Enker og Born paa Island aarlig

bevilgede Belob af 400 Rd. har anset for nodvendigt,

at Ministeriets Tilladelse indhentedes til, at Enken

efter forlængst afdode Dr. phil. G. Brynjiilfsson, Sogne-

præst til H6lmar Præstekald i Sondermula Syssel, maa

beholde en af bemeldte 400 Rd. i de sidste 20 Aar

tiistaaet Understottelse, uagtet hun er bosat her i

Staden, har Hr. Stit'tamtm. og Deres Hojærv., næst at

bemærke, at bemeldte Præsteenke, der er ligesaa vær-

dig som trængende , hverken nyder Enkepension af

Holmar Præstekald eller nogen anden oifentlig Under-

stottelse i Island, anholdt om den omhandlede Til-

ladelse samt Approbation paa, at der allerede for

indeværende Aar som tidligere er tildelt hende eu

Underst(3ttelsesportion af 16 Rd.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at den begjærte Tilladelse og

Approbation herved meddeles,

29. Juni. Jnstitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamt, ang. Tiendeberegningen.

-
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Khavn den 29. Juni 1871. - isi. Kopib. I87i Nr. 577. 1871.

TiMndi um stjårnarmålefni fslands III, S. 198-99. 29. Jub

I Henhold til Justitsministeriets Skrivelse af 28.

Septbr. f. A. angaaende en af forhenværende Amtmand

over Nord- og Ostamtet Havsteen gjort Indberetning

om, at der formentlig gik megen Tiendesvig i Svang i

Skutasta^)ir Rep i Thiugo Syssel, har Amtet i behgl.

Skriv, af 20. Februar d. A. andraget, at da det efter

de af samme indhentede Oplysninger ikke skjounedes,

at der var Anledning til at beordre Sag anlagt i den

omhandlede Kenseende, har Amtet tilkjendegivet ved-

kommende Sysselmand det Fornodne i Overensstem-

melse hermed. Da der imidlertid med Hensyn til

Tiendeberegningen har fundet adskillige Misbrug Sted,

som vel vidnede om en vis Egenraadighed og Vilkaar-

Hghed, men ikke kunne betragtes som Forsog paa

Tiendesvig, har Amtet paalagt Sysselmanden i det

nævnte Syssel at soge de berorte Misbrug afskaffede,

og i saa Henseende instrueret ham om fornemmelig at

indskjærpe Vedkommende: at ved Fastsættelsen af

Tiendebidragets Storrelse kan det i Frdg. for Island

ang. Tiende af Inventariekvilder samt udlejede Krea-

turer m. V. af 14, Maj 1834 § 1 ommeldte Forhold,

hvorefter 1 Kviide for hver 5 Hundreder af en Gaards

Dyrhed regnes som fast tiendefri Kviide, ikkun bringes

til Anvendelse, naar det ikke ved Bygselbreve eller

paa anden Maade kan oplyses, at et storre eller mindre

Antal Kvilder hidtil har fulgt Gaarden, at Kvier med
1ste Kalv ved Tiendeberegningen bor sættes lige med
en gold Malkeko, og at der bor ydes Tiende af Stude

og golde Kvier, at Tjenestefolk ikke kunne fritages

for at yde Tiende af de dem tilhorende Kreaturer,

iniod at svare et Bidrag til Fattigkassen, samt a t

Tiendens Nedsættelse paa Grund af Tab, lidt paa Krea-

turer, ikke maa ske paa Maa og Faa af Repstyreren,

^en kun efter udtrykkelig Begjæring 02 nojagtig Op-
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187], givelse af den Tiendepligtige, hvorover der bor fores

^T'^r^ en fuldstændig Fortegnelse i Repsbogen, og at urigtige

Opgivelser i saa Henseende ville være at behandle

som Tiendesvig. Sluttelig har Amtet anholdt om Mi-

nisteriets Billigelse af dets Freingangsmaade.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at Ministeriet bifalder den i

ommeldte Henseende trufne Foranstaltning.

30. Juni. Anordning aug\ nogle Forandringer i Forord-

ningerne af 26. Januar 1821 og 30. Decbr. 1839

om det juridiske Studium ved Ejobenhavns Uni-

versitet. Khavn den 30. Juni 1871. (Kirke- ogUn-

dervisningsminist.). — Lovtid. f. Kgr. Danmark 1871 Nr. 107,

S. 391—92; Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1871, S. 410—11.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Vi ville allern.

have anordnet folgende Forandringer med Hensyn til

de juridiske Exaniina ved Kjobeuhavus Universitet:

§ 1. nied Hensyn til den fuldstændige ju-

ridiske Examen: a) De i Frdg. af 30. Decbr. 1839

§ 3 nævnte Discipliner: Retsvidenskabelig Encyclo-

pædi, Soret, Kirkeret, positiv Folkeret og Statistik op-

hore at være særlige Lære- og Examinationsfag. Ved

Sorettens Ophor som særskilt Fag falde de i samme

hidtil behandlede privatretlige Forhold ind under den

danske Civilret, og som Folge heraf kan der ved Proven

i dette Fag gives Sporgsmaal vedrorende hine Rets-

forhold. Paa lignende Maade forholdes der med de i

Kirkeretten og Folkeretten tidligere behandlede Ma-

terier, forsaavidt de egne sig til at optages i andre af

de anordnede Lære- og Examinationsfag. Den An-

visning til Retsvidenskabens Studium, som ifolge Frdg.

af 30. Decbr. 1839 § 3 Nr. 1 er bleven meddelt i

Forbindelse med Forelæsningen over den juridiske En-

cyklopædi, paahviler det fremdeles det rets- og stats-
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videnskabelige Fakultet at give i hvert Efteraarshalv- 1871.

aar. b) Dansk Statsret — hvilken Betegnelse træder
"'3^JJ^j

istedetfor den i Frdg. af 30. Decbr. 1839 § 3 Nr. 8

brugte — stilles ved Karakterberegningen jevnsides

med de hidtil anordnede Hovedfag, c) Den fuldstæn-

dige juridiske Examens praktiske Prove falder bort.

§ 2. medHensyn til den juridiske Examen
for Ustuderede: a) Den almindelige Retslære og

Soretten bortfalde som særlige Examinationsfag. De

i Soretten hidtil behandlede privatretlige Forhold falde

ind under Civilretten, saaledes at der ved Proven i

denne kan stilles Sporgsmaal vedrorende hine Rets-

forhold. Bestemmelsen i Frdg. af 30. Decbr. 1839

§ 14 om, at Examinanderne under Examinationen i

Civilretten altid tillige noje skulle proves i Landbo-

retten, forandres derhen, at der ved Proven i Civilretten

kan stilles Sporgsmaal, hentede fra Landboretten,

b) Processen deles i tvende Afdelinger, saaledes at

der i enhver af dem anstilles særlig skriftlig og mundt-

lig Prove og gives særskilt Karakter, c) Den prak-

tiske Prove for ustuderede Jurister falder bort

§ 3. Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

vseseuet bemyndiges til efter nærmere Forslag fra det

rets- og statsvidenskabelige Fakultet at fastsætte de

Forandringer i Henseende til Karakterberegningen ved

de juridiske Exaraina, som ville være en Folge af de

ovenfor givne Bestemmelser.

§ 4. Foranstaaende Bestemmelser bringes i deres

Helhed forste Gang til Anvendelse paa de juridiske

Examina, som afholdes i Vinteren 1871—72* De prak-

tiske Prover bortfalde allerede ved de Examina, der

ere afholdte i Sommeren 1871..

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse a juii.

til Stiftsovrigheden i Island, angaaende Forening af

XXI. B. fl
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187L Præstekald i Dala Provsti. Khavn den 3, Juli

^^J^^ 1871. — Isl. Kopib. 1871 Nr. 601. TOindi um stjornar-

malefni fslands III, S. 202-203.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets efter Mod-

tagelsen af Hr. Stiftamtm.'s og Deres Hojærv/s behgl.

Skriv, af 29. Decbr. f. A. derom allerunderd. nedlagte

Forestilling har det behaget H. M, Kongen under 30.

f. M. allern. at bifalde:

at Kvennabrekka og St6ravatnshorn Præstekald i

Dala Provsti inden Islands Vestamt maa forenes med

Sau^)afell og Sn6kdalur Kald i samme Provsti til ét

Præstekald under Navn af Sufeurdala Præstekald;

at Kvennabrekka Kirke maa nedlægges, at dens

Ornamenter og Tilbehor, forsaavidt samme hertil ere

tjenlige, maa anvendes til Saubafell Kirke, men at det

Ovrige saavel som Kirkebygningen maa sælges, og Ud-

byttet tilligemed Kirkens nuværende Portionsbeholdning

tilfalde SauSafell Kirke, — Alt imod at Ejeren af denne

Kirke dels paatager sig at ombygge samme af anstændig

Tommer og med en saadan Udvidelse, at den bekvemt

kan rumme foruden Sau&afell Menighed tillige den Del

af Kvennabrekka Menighed, som i Henhold til det

Efterstaaende vil være at forene med Saubafell Me-

nighed, dels forpligter sig og efterfolgende Ejere af

Kirken til at vedligeholde denne paa egen Bekostning,

samt at endelig den Kvennabrekka Kirke tilhorende

Jord Kolssta&ir tillægges Præstekaldet;

at Kvennabrekka Sogn derefter henlægges dels til

Sau^)afell Sogn, dels til Stéravatnshorn Sogn, saaledes

at Gaardene |)orsteinssta&ir ytri, I)orsteinssta&ir fremri,

Kaldakinn, Skogsmuli og Vatn henlægges til det sidst-

nævnte Sogn, og den ovrige Del af Kvennabrekka Sogn

til Sau&afell Sogn;

at der herefter skiftevis holdes Gudstjeneste hver

3die Helligdag i Storavatnshorn-, Saubafell- og Snoks-

dalur Kirke, samt
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at det overlades Stiftsovrigheden i Island at træffe 1871.

de nærmere i ommeldte Henseende fornodne Foran-~""^^TT
3. Juli

stakninger.

Dette skulde man ikke undlade tjenstl. at meddele

Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv. til behgl. Efterretning

og videre fojende Foranstaltning.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse ^- J^n-

til Stiftsovrigheden i Island^ ang. Forening af

Præstekald i Ofjords Syssel m. v. Khavn den 4.

Juli 1871. - iBl.Kopib. 1871 Nr. 610. Tffcindi um etjornar-

målefni felands 111, S. 203—04.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets efter Mod-

tagelsen af Hr. Stiftamtm. 's og Deres Hojærv.'s behgi.

Skriv, af 11, April sidsti. derom nedlagte allerunderd.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 30-

f. M. allern. at bifalde:

at Mikligarbur og Holar Præstekald i Ofjords Sys-

sel inden Islands Nord- og Ostamt maa forenes med

Saurbær Kald til ét Præstekald;

at den Saurbær Kald tilhorende Mensalgaard Vellir

henlægges til Mibgarbur Præstekald paa Grimsey, og at

Præsten i det forenede Saurbær, Mikligar^bur og H61ar

Præstekald desuden aarlig svarer 60 Pd. Smor til

Præsten paa Grimsey, hvilke Provsten for Ofjords Syssel

indkræver, foruden at han bortbygsler og har Tilsyn

nied Gaarden Vellir;

at det forenede Saurbær, Mikligarbur og Hålar

Kald indtil den næste Revision af de islandske Præste-

kalds Indtægter henfores til 2den Klasse med en Re-

guleringssum af 618 Rd. 62 Sk., hvoraf Enkepension

udredes med Vio af Kaldets faste Indtægter, samt Kon-
tributionen til Eraeritpræster og Præsteenker overens-

stemmende med Anordn, af 15. Decbr. 1865 § 7

;

8*

H
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1871. at Grirasey Præstekalds Reguleringssum ansættes

:TT^til 202 Rd 49 Sk., samt
:. Juli.

at der herefter skiftevis holdes Gudstjeneste hver
E

tredie Helligdag i Saurbær, Mikligar^tur og H61ar Kirke.

Dette skulde man ikke undlade tjenstl. at meddele

Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv. til behgl. Efterret-

ning og videre fojende Foranstaltning.

4. Juli. Justitsministeriets Skrivelso til Stiftsovrig-

heden i Island, ang. Anordoing af propædeutisk

Examen for Elever ved Lægeskoien i Reykjavik.

Khavn den 4. Juli 1871. - IbI. Kopib. i87i Nr. 615.

TiSindi um stjornarmalefni fslands III, S. 204-05.

Paa Justitsministeriets efter Modtagelsen af Hr.

Stiftamtm/s og Deres Hojærv/s behgl. Skrivelse af

22. Febr. sidsti. samt efter Brevvexling med Kirke-

og Undervisningsministeriet derom nedlagte allerunderd.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 30.

f. M. allern. at bifalde:

at det herefter gjores Eleverne ved Lægeunder-

visningen i Reykjavik til Pligt at bivaane de Forelæs-

ninger over Psykologi og Logik, som holdes ved Pa-

storalseminariet sammesteds, og efter endt Kursus at

underkaste sig en Prove i de nævnte Discipliner;

at denne Prove under Tilsyn a£ Biskoppen af-

holdes af Pastoralserainariets Lærere, Docenten i de

propædeutiske Fag som Exarainator og de andre to

Lærere som Medcensorer;

at ovennævnte Elever ved en saadan Prove maa

have opnaaet i det Mindste Karakteren godt, for at

kunne stedes til den lægevidenskabelige Afgangsexaraen,

Alt dog under Betingelse af, at de foranforte

Elever ikke herved erholde Adgang til Pastoralsemi-

nariets Stipendier, der som hidtil alene forbeholdes de

theologisk Studerende ved samme.
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Dette skulde man ikke undlade tjenstl. at med

dele Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv. til behgl. Efter

retning og videre fojende Foranstaltning.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden lo. juh.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Forstaaelsen

af § 12 i Forordn, om Losemænd og Husmænd

i Island af 26. Maj 1863. Khavn den 10. Juli

1871. — IsL Kopib. 1871 Nr. 633. Tibindi um stjornar-

målefni fslands III, S. 205—06.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Skomager

Benedikt Halld6rsson Vidalin for Amtet har besværet

sig over, at Kommunalbestyrelsen i Akureyri vil bringe

ham til at flytte bort fra Byen, efter at han i c. 8^/2

Aar har havt stadigt Ophold der, og uagtet han for

fiere Aar siden har erholdt Tilladelse til at opholde

sig i Byen, skjondt kun for et begrænset Tidsrum,

har Amtet, næst at udtale, at Kommunalbestyrelsen

efter sammes Formening har overskredet sin Myndighed

ved overhovedet at meddele betingede Tilladelser, der

savne Hjemmel i Frdg. 26. Maj 1863, og at slige

ulovhjemlede betingede Tilladelser formentlig ligefrem

maa anses for ubetingede, uden at det kan gjore nogen

^'orskjel, at Andrageren i nærværende Tilfælde, for at

laa Udsættelse med at bortflytte, skriftlig har forpligtet

sig til at forlade Byen til Fardag 1872, — i behgl.

Skriv, af 10, Maj sidsti. med Bilag henstillet Sporgs-

maalet til Ministeriets Afgjorelse.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

det fremgaar af de klare Ord i Frdg, af 26. Maj 1863

§ 12 1ste Stk., jfr. ogsaa samme §'s 2det Stk. in fine,

der kun tilkommer Fattigbestyrelsen Ret til enten
at meddele Nogen en ubetinget Tilladelse til at være
Husmand i Kommunen, eller at give et af Grunde

- 1871.

4. Juli.
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1871. ledsaget Afslag paa Begjæring herom, men derimod

ikke til at meddele en til et begrænset Tidsrum knyttet

Tilladelse. Det skjonnes derfor ikke rettere end at

Virkningen af at der in casu at vedkommende Fattig-

bestyrelse er fulgt en ulovlig Fremgangsmaade maa
være den, at Sagen betragtes som om der hidtil slet

ikke var truffet nogen Afgjorelse i samme, ligesom der

som Folge heraf ikke vil kunne tillægges den omhand-

lede af den Faagjældende skriftlig indgaaede Forplig-

telse nogen Betydning.

Justitsministeriets Skrivelse til Finansministeriet,

an^. Sporgsmaal om Fiskerskibes Forpligtelse til

at lose islandsk Sfipas. Khavn den 12. Juli 1871.
— Isl. Kopib. 1871 Nr. 65S.

Efter at man under 22. f. M.i) havde tilstillet

Finansministeriet et hertil indkommet Andragende til

behgl, Afgjorelse, forsaavidt der deri var anholdt

om Tilbagebetaling af et Sopasgebyr, der forrige Som-

mer i Isafjord inden Islands Vestamt er bleven erlagt

af et Kjobtnand C. M. Schmidt af Aarhus tilhorende

Fiskerfartoj, har velbememeldte Ministerium udbedt sig

en motiveret Udtalelse om, hvorvidt der efter Justits-

ministeriets Mening tilkommer Kjobmand Schmidt Til-

bagebetaling af det omspurgte Sopasgebyr eller ikke.

Næst i denne Anledning at bemærke, at de tvende

af Vestaintet citerede Skrivelser fra Justitsministeriet

26. Febr. 1859 2) og 8. Febr. 18603) angik et fra det

foreliggende væsentlig forskjelligt Tilfælde, idet det her

drejede sig om f r e m m e d e Fiskerskibe, som det i

Henhold til den endnu bestaaeude Forordn, af 13. Juni

^) se foran S. 107-08.

2) Lovsaml. for Island XVII S. 410-11.

2) Lovsaml. for Island XVIII S. 9-13.
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1787 overhovedet i de islandske Farvande er forment 1871,

at kommunicere med Land, skulde man til behgl. Efter- ^^"^
retning tjenstl. melde, at medens Justitsministeriet tid-

ligere har fortolket den islandske Handelslov af 15.

April 1854 saaledes, at ethvert Skib, der enten indtog

eller udlossede Ladning i Island, uden Hensyn til, om

Varerne vare henholdsvis erhvervede ved eller bestemte

til at være Gjenstand for egentlig Handelsomsætning,

skulde lose Sopas, har Ministeriet siden den tidligere

paaberaabte Resolution af 24. Decbr. 1868 fulgt den

medBillighedogvistnok ogsaa med bemeldte Lovs Ordlyd

mere overensstemmende Opfattelse af samme, at der

ikke kan paalægges Fartojer at lose Sopas, saalænge

deres "Virksomhed strængt indskrænkes til at drive

Fiskeri, indfore de til dettes Drift fornodne Rekvisiter

samt udfore det indvundne Udbytte, og skulde man i

Overensstemmelse hermed, hvis det omspurgte Tilfælde

havde ligget under dette Ministeriums Afgjorelse, efter

hvad der foreligger i Sagen om Faktum — hvorom

man ikke fra anden Side har nogen Kundskab, — have

været tilbojeiig til at erklære sig for Tilbagebetalingen

af den erlagte Læsteafgift. — Bilagene remitteres

hoslagt.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 29. juii.

over Island, ang. Kjob af kirurgiske Instmmenter

til et Lægeembede mod Refusion af vedkommende

Amtsrepartitionsfond. Khavn den 29. Juli 1871.

— Isl. Kopib. 1871 Nr. 687. Tibindi um stjornarmalefni fs-

lands III, S. 210. - Uddrag.

Med behgl. Skriv, af 27. Maj d. A. har Hr. Stift-

amtm. hertil indsendt en Fortegnelse over kirurgiske

Instrumenter, som af Distriktslægen paa VestmannSerne

onskes anskaffede til Distriktslægeembedet sammesteds,
Og derhos henstillet, hvorvidt Udgifterne ved Repara-
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tion af nogle bemeldte Embede tilhorende Instrumenter

kunne afholdes af Sonderamtets Repartitionsfond,

Idet Ministeriet tillader, at de ommeldte Repara-

tionsudgifter afholdes af Sonderamtets Repartitionsfond,

skulde man herved tjenstl. meddele, at Justitsmini-

steriet har ladet anskaffe de paa nævnte Fortegnelse

af Dem som nodvendige betegnede Instrumenter.

Idet bemærkes, at de nævnte Instrumenter D. D.

ere tilstillede Distriktslægen, skulde man lige tjenstl.

have Hr. Stiftamtm. anmodet om behgl. at ville drage

Omsorg for, at Omkostningerne ved bemeldte Instru-

menters Anskaffelse, til Belob 8 Rd. 32 Sk., der ifolge

herfra fojet Foranstaltniug vil blive udbetalt af Finans-

hovedkassen, igjeu refunderes Statskassen ved et lige

Belobs Indbetaling i Islands Jordebogskasse af Sonder-

amtets Repartitionsfouds Midler.

7. August. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Vestamt, ang. Leesteafgift samt Kla-

reringsgebyr for et Fiskerskib. Khavn den 7.

August 1871. — Isl. Kopib. 1871 Nr. 749. Ti&indi um

stjornarmålefni fslands III, S. 211,

Efter Modtagelsen af Hr. Amtm.'s behgl. Erklæ-

ring af 6. Maj sidsledeu over det af Kjobmand C. M.

Schmidt i Aarhus indgivne Andragende om Tilbage-

betaling af de til Byfogden i Isafjord Kjobstad i forr,

Aar erlagte Skibsafgifter og Kiareringsgebyr af et ham

tilhorende Fiskerfartoj, har man tilstillet Finansmini-

steriet bemeldte Andragende, forsaavidt angaar Efter-

givelse af Skibsafgifterne, der ere tilflydte Kongerigets

Finanser, til Afgjorelse, hvorefter bemeldte Ministerium

under 1. s. M. har tilmeldt Justitsministeriet, at Til-

bagebetalingen af den erlagte Skibsafgift af 33 Rd. er

bleven bevilget.
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Da man saaledes er gaaet ud fra, at det nævnte 1871.

Fartoj kun var at betragte som et Fiskerskib, har Ju-
y'^^ugusT

stitsministeriet i Henhold til Sportelreglem. 10* Sept.

1830 § 62 tilstaaet bemeldte Kjobraand en Nedsæt-

telse af 66 Sk. i det af det ommeldte Fartoj erlagte

Klareringsgebyr af 2 Rd. 72 Sk,, og man skulde der-

for tjenstl. anmode Hr. Aratm. om behgl. at ville paa-

lægge Byfogden i Isafjord Kjobstad med fornoden For-

klaring at refundere det nævnte Belob af 66 Sk, ved
E

Indbetaling af et lige Belob i Islands Jordebogskasse. i)

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 9. August.

Islands Nord- og Ostamt, ang Sporgsmaal om en

Udkastelsesforretnings Lovlighed. Kbavn den 9*

August 1871. — IsL Kopib. 1871 Nr, 759. Tibiudi um

stjornarmålefni fslands III, S. 212.

I Anledning af Amtets behgl. Skrivelse af 5, Juni

sidsti., hvori indstilles, at der maa meddeles Admini-

strator for Munkethveraa Klostergods E. O, Gunnarsson

^i^i Proces til for Hojesteret at indanke en ved den

islandske Landsoverret under 15. Maj d. A. afsagt

l^om, der med Paalæg af Sagsomkostninger og Erstat-

^ing annullerer en Fogedforretning, hvorved bemeldte

Gunnarsson, efter at have opsagt Bonden S. Magnusson

hans Bygsel paa Halvdelen af Jorden Ærlækur i Skinna-

staSir Rep paa Grund af Uefterrettelighed med Land-

skyldens Betaling og slet Behandling af den nævnte

Jord, har ladet ham udsætte af samme, skulde man
^il behgl. Efterretning og videre Bekjeudtgjorelse tjenstl.

inelde, at der efter Ministeriets Skjon ikke er tilstræk-

kelig Anledning til at foranstalte Sagen appelleret til

Hojesteret, hvorimod man til Forebyggelse af lignende

^) jfr. med denne Skriv. Justm. Skriv, til Finansministeriet af

22. Juni og 12. Juli 1871, se foran S. 107—08 og 118-19.
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1871. Sager for Fremtiden lige tjenstl. skulde have Hr. Amtm,

"^^"^^^^^ anmodet om behgl. at vilJe foranledige, at den uheldige

Henvisning i de ældre Bygselbreve til Reskr. 11, April

1781 § 9 bliver udslettet, hvortil det antages, at de

paagjældende Fæsteres Samtykke vil kunne erholdes,

9. August. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamt, ang. Forpagtning af

Landskassens Fjerdedel af Dobbeltspathminen i

Helgustaclafjali, Khavn den 9. August 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr. 754. Tfbindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 212-13.

I Anledning af et direkte hertil indkommet An-

dragende, hvori Kjobmand C. D. Tulinius at' Eskifjord,

der for Tiden opholder sig her i Staden, anholder om,

at den af ham for Tiden forpagtede, Staten tilhorende

1/4 af Dobbeltspathminen i Helgusta&afjall maa over-

drages ham i Forpagtning endnu i 5 Aar fra 1, Januar

1872 at regne, eller paa en kortere Tid, skulde man

til behgl. Efterretning tjenstl. melde, at Justitsmini-

steriet tillader, at den omhandlede Forpagtning over-

drages ham for 1 Aar fra 1. Januar 1872 at regne

imod en Afgift af 100 Rd,

9. August. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamt, ang. Honorar for Sæt-

teisen af Kapitelstaxter. Khavn den 9. August

1871. — Isl. Kopib. 1871 Nn 756. Mindi um stjornar-

målefni tslands 111, S. 213,

1 Anledning af det med Amtets behgl. Skrivelse

af 18. Marts d, A. modtagne Andragende, hvori Provst

jfr. Frdg. 11. Juli 1800 § 10 og Kane. Skriv. 24. Marts

1840.
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D, Halld6rsson ansoger om, at der maa tilstaas ham 1871.

en Godtgjorelse af 14 Rd. for hans Uleilig^ed ved-

Sætteisen af Kapitelstaxterne for Nord- og Ostamtet

for 1871—72, skulde man til behgl. Efterretning, videre

Bekjendfgjorelse samt fojende Foranstaltning tjenstl

melde, at der af Nord- og Ostaratets Repartitionsfond

vil kunue udbetales bemeldte Provst HalId6rsson et

Belob af 10 Rd. i den ommeldte Anledning,

Kirke- og Undervisniogsministeriets Skrivelse n- August,

til Stiftamtmanden over Island, ang. Gebyrer for

Embedsbestallinger. Khavn den 11. August 1871.
- Isl. Kopib. 1871 Nr. 785. Ti&indi um stjornarmålefni fs-

lands 111, S. 215-16.

Med Hensyn til, at Hr. Stiftamtm. i Anledning af

eu fra Revisionsdepartementet for Kongeriget ved Regn-

skabet for de for Islands Sonderamt i Aaret 1857 ud-

leverede kgl. Bevillinger og Expeditioner gjort Udsæt-

telse ang. ikke-betalte Bestallingsgebyrer, har er-

klæret, at Stiftamtet, efter at det i Tillægsbevillings-

loven for Finansaaret 1869—70 af 28. Maj f. A. var

fastsat, at de Gebyrer og Dele a£ Gebyrer for Embeds-

bestallinger, som ikke vare betalte den 31. Marts 1870,

skulde eftergives, maatte begjære hojere Afgj6relse om,

hvad der i saa Henseende skulde foretages med de til

den nysnævnte Dag henstaaende ubetalte Gebyrer,

nemlig bl. A. for

1) Bestalling for Biskop over Island P. Pjetursson

253 Rd.,

2) Kaldsbrev for Provst Bo&varsson som Præst til

Gart)ar og Bessasta&ir 14 Rd. og

3) Bestalling for J. Sigur&sson som Rektor 55 Rd.

48 Sk.,

har Revisionsdepartementet henstillet Sagen til Mini-

steriets Afgjorelse.
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1871. Efter at man i Betragtning af den Tvivl, der med

Auguflt
^^^^y° under Nr. 1 og 2 anforte geistlige Em-
bedsmænd kunde reises fra Lov indeholdende alminde-

lige Bestemmelser om Embeds- og Bestillingsmænds

Lonningsforhold m. v. af 26. Marts 1870 § 7, sam-

menholdt med § IJJ, og henset til, at de paagjældende Ge-

byrer, saafremt de skulde erlægges, vilde tilfalde Konge-

rigets Finanser, havde tilskrevet Finansministeriet, har

samme tilbagemeldt, at det raaa anses for aldeles utvivl-

somt, at de paa Island ansatte geistlige Embedsmænd,

der ligesaa lidt som andre Geistlige ville kunne nyde

godt af den ved Lov 26. Marts 1870 § 7 hjemlede

Frihed for fremtidige Bestallingsgebyrer, jfr. Lovens § 13,

heller ikke kunne indbefattes under den ved Tillægs-

bevillingsloven bevilgede Eftergivelse af de d. 31. Marts

1870 resterende Bestallingsgebyrer, og at som Folge

heraf de to omhandlede Gebyrer ville være at indbetale

til Statskassen.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtm. Foran-

staaende til behgl. Efterretning og videre fojende For-

anstaltning samt Bekjendtgjorelse, skulde man tilfoje,

at derimod det for Bestalling for J. Sigurbsson som

Rektor fastsatte Gebyr af 55 Rd. 48 Sk. vil bortfalde

i Medfor af tidtnævnte Bestemmelse i Tillægsbevillings-

loven af 1869—70.

Det bemærkes sluttelig, at man i Dag har med-

delt Revisionsdepartementet for Kongeriget Underretning

om Foranstaaende.

August. Regulativ for Sindsygeanstaltea i Ostifterne

med Undtagelse af Staden Kjobenhavn. Khavn
den 25. August 1871. — Lovtid. for Kgr. Danmark

1871 Nr. 135, S. 435 ff.; Algreen-Ussings Lovsaml. 1871 S.

450 fF. — Uddrag (om Betalingen for Patienter fra Island).
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§ 19. For Patienter fra Island 1871.

er Betalingen indtil videre l^TT^—^ 25. August.
For L ForpJeiningsklasse 1 Rd. 24 Sk. daglig,

456 Rd. 24 Sk. aarlig;

For 2. Forpleiningsklasse 90 Sk. daglig, 342 Rd.

18 Sk. aarlig;

For 3. Forpleiningsklasse 65 Sk. daglig. 247 Rd.

J3 Sk. aarlig.

§ 30. Dette Regulativ træder i Kraft til den Tid,

som af Vor Justitsminister bestemmes, i)

Bekjendtgjfirelse ang. Ophævelse af den med so. August.

Doktorgraden i de forskjellige Fakulteter ved

Universitetet forbundne Rang. Khavn den 30. Aug.

1871. — (Kirke« og Undervisningsministeriet). Lovtid. for

Kgr. Danmark 1871 Nr. 137, S. 441; Algreen-Ussings Lovsaml.

1871 S. 460-61.

Paa Ministeriets derom nedlagte allerund. Fore-

stilling har det behaget H. M. Kongen ved allerh. Re-

solution af 27. d. M. allern. at bifalde: at den med

Doktorgraden i de forskjelHge Fakulteter ved Univer-

sitetet ifolge Frdg. af 9. Januar 1824 § 8 forbundne

Rang bortfalder for dem, der herefter erhverve denne

akademiske Grad, og at det allern. maa tillades dem,

der alt have erhvervet Doktorgraden, at frasige sig

den med samme forbundne Rang, uden at dette faar

nogen Indflydelse paa de ovrige med Doktorgraden for-

bundne, i bemeldte Forordning omhandlede akademiske

Rettigheder, hvorom Enhver, der agter at benytte denne

Tilladelse, har at indgive skriftlig Erklæring til Mini-

steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, som der-

<^fter har at afgive allerunderd. Beretning om enhver

') Er traadt i Kraft den 1. Oktbr. 1871, jfr. Bekjendtgj. 30.

Septbr. 8. A.

I
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1871, Rangfrasigelse, der i Overensstemmelse hermed har

gj"^^^^^^ fundet Sted, og tillige har at underrette Finansmini-

steriet om den Datum, under hvilken Erklæringen herom

er indgiven.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

8. septbr. AUerhSjestc Knndgj oreise ang. Overdragelse

af Regjeringens Ffirelse nnder Kongens Fraværelse

til Thronfolgeren. Khavn den 8. Septbr. 1871.—
Lovtid. for Kgr. Daninark 1871 Nr. 141, S. 448; Ålgreen-Ussings

Lovsaml. 187 J, S. 483.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Da Vi staa

i Begreb med at foretage en Reise til Udlandet, have

Vi i Henhold til § 1 i Loven af 11. Febr. d. A* om

Regjeringens Forelse i Tilfælde af Kongens Umyndig-

hed, Sygdom eller Fraværelse, overdraget Regjeringens

Forelse under Vor Fraværelse til Thronfolgeren. Og

kundgjore Vi herved for Vore kjære og tro Under-

saatter, at Vor hojtelskede Son, H. Kgl. Hoihed Kron-

prins Christian Frederik Vilhelm Carl, fra den 10.

dennes og indtil Vor Hjemkomst overtager Regjeringens

Forelse i Vort Navn.

8. Septbr. Bekjendtgj5relse ang. Forandringer i den

filosofiske Prove ved Universitetet. Khavn den

8. Septbr. 1871. (Kirke- og Undervisningsministeriet). -

Lovtid. for Kgr. Danmark f. 1871 Nr. 142 S. 446; Ålgreen-Us-

sings Lovsaml. 1871 S. 486—87, (Jfr. Ministerialtid. f. Dan-

mark f, 1871 B S. 483—86.)

Paa derom af Ministeriet nedlagt allerund. Fore-

stilling har det behaget H, M. Kongen under Dags

Dato allern. at bifalde folgende Forandringer i den ved

allerh. Resolution af I, Septbr. 1850 — bekjendtgjort

under 7. næstefter — foreskrevne filosofiske Prove ved

Kjobenhavns Universitet:
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1) Det almindelige indledende filosofiske Kursus 1871.

for de Studerende indskrænkes til en enkelt Forelæs- "^'"T"^
8. Septbr.

ningsrække over filosofisk Propædeutik.

2) Forelæsningerne holdes skiftevis af de to nor-

merede filosofiske Professorer hvert andet Aar i et

paa begge Halvaar fordelt Kursus paa 4 ugentlige

Timer.

3) Proven afholdes i hvad der i de ovennævnte

Forelæsninger er foredraget, og der gives en enkelt

Karakter for samme, saaledes at •temmelig godt« er

Betingelse for, at Proven anses som bestaaet.

4) Ingen kan stedes til Proven forend ét Aar,

efterat han er immatrikuleret ved Kjobenhavns Uni-

versitet; dog bemyndiges Ministeriet for Kirke- og

Undervisningsvæsenet til, hvor særegne Omstændig-

heder tale derfor, at bevilge Undtagelse herfra.

5) I den her foreskrevne Form afholdes Proven

forste Gang i Sommeren 1873.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende.

Jnstitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden ii. Septbr.

over Island, ang. Forholdet mellem Islands Jorde-

bogskasse og Finanshovedkassen i EjSbenhavn.

Khavn den 11. Septbr. 1871. - lei. Kopib. i87i Nr. 838.

I behgl. Skriv, af 12. Juni d. A. har Hr. Stift-

amtm. bl. A. henledet Opmærksomheden paa, at den
I

nye Ordning af Postforbindelsen mellem Kjobenhavn og

Reykjavik, og navnlig Indforeisen af Postanvisninger,

vil udove og tildels allerede har udSvet en betydelig

Nedgang i Belobet af de Summer, der deponeres i Is-

I
lands Jordebogskasse, for igjen at udbetales ved Fi-

nanshovedkassen, hvad der atter vil have tilfolge, at ^

der, for at der ikke skal komme til at mangle Penge

i Jordebogskassen, hyppig raaa tys til den kostbare og
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1871, ogsaa i andre Henseender mindre heldige Udvej at

"^^^^ lade opsende Kontanter fra Finanshovedkassen til Jorde-

bogskassen, og har Hr. Stiftanitm. derfor henstillet,

om der ikke, for at afhjælpe den nævnte Ulempe,

maatte være Anledning til at udvirke dels en Nedsæt-

telse af det anordnede Gebyr for Depositioner i Jorde-

bogskassen, dels en Overenskomst med Postvæsenet

om, at dette deponerer de Belob, som i Island betales

for Pengeanvisninger, paa nærmere af Dem angivne

Vilkaar.

Efterat Sagen herfra har været gjort til Gjenstand

for Forhandling med Finansministeriet, har samme

under 20. f. M. meddelt, at der er truffet den For-

anstaltning, at Overskudet af Postintraderne i Island,

der af Finansministeriet anslaas til c. 40,000 Rd. aariig,

i Fremtiden indbetales til Jordebogskassen istedetfor

at indsendes hertil.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftaratm. Foran-

staaende til behgl. Efterretning, og næst at bemærke,

at Landfogden herfra vil blive beordret til at modtage

de saaledes indkommende Belob, undlader man ikke

at tilf6je, at naar Jordebogskassen paa denne Maade

modtager alene fra Postvæsenet c. 40,000 Rd. aariig,

tor det antages, at den i Fremtiden vil være tilstræk-

kelig forsynet med Kontanter. Skulde det desuagtet

senere vise sig nodvendigt paa anden Maade at foroge

Jordebogskassens kontante Beholdning, vii det komme

under Overvejelse, om en Nedsættelse af Depositions-

gebyret vil være tilraadelig, men det skjonnes ikke, at

der for Tiden er Grund hertil.

14. septbr. JustUsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang, fremmede Skibes Haveri elier

Strandinger paa Islands Kyster. Khavn den 14.
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Septbr. 1871. — IsL Kopib. 1871 Nr. 825. Ti&indi um

stjornarmålefni fslands III, S. 217—19.

Efterat have modtaget Erklæringer fra samtlige

Amtmænd paa Island over et fra den herværende franske

Gesandt fremkommet Forslag om, at det raaatte blive

vedkommende islandske Ovrigheder paalagt at over-

sende uopholdelig og direkte enten til den franske

Konsularagent i Reykjavik eller til Konsulen i Hel-

singør alle Dokumenter vedrorende franske Skibes Ha-

vari eller Strandinger paa Islands Kyster, har Justits-

ministeriet troet, at der kunde være Anledning til at

imi3dekomme det saaledes fremsatte Onske, idet man

derhos har anset det rettest, at den Ordning, som i

bemeldte Henseende træffes, kommer til Anvendelse

ogsaa for andre end franske Skibe, naar de ere i det

omhandlede Tilfælde.

Som Folge heraf skulde man herved tjenstl. have

Hr. Stiftamtm. anmodet om behgl. at ville paalægge

samtlige Retsbetjente i det Dera anbetroede Amt, at

de, naar Strandinger forefalde inden deres Jurisdiktion,

strax saasnart Auktion over det Bjærgede er afholdt,

affatte Regnskab over det paagjældende Strandings-

tilfælde og derefter uden Ophold, og navnlig uden at

oppebie Auktionsbelobenes Inkassation, indsende til

Amtets Revision og Decision bemeldte Regnskab in

duplo med dertil horende Bilag, samt med Afskrift af

Auktionsprotokollen, Soforklaringen, Protokollen ved-

rorende Strandingen og Bjærgningen og endelig de

bjærgede Skibspapirer og andre lignende Dokumenter.

Amtet vil derpaa, efterat Strandingsregnskabet er de-

cideret, have uden Ophold direkte at tilstille vedkom-
mende Konsularagent, forsaavidt Skibet tilhorer en

Stat, der holder en saadan i Island, eller vedkommende
Rheder, forsaavidt han er bosiddende i Island eller

Danmark, og ellers Justitsministeriet bemeldte Regn-
SXL B. 9
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1871. skab med samtlige fornævnte Strandingen vedkommende

^^^""^^^^^^ Dokumenter, og dermed lade folge Underretning om,

naar Nettoprovenuet af Strandingen ved Amtets For-

anstaltning kan ventes eftersendt. I saa Henseende

vil Amtet have at fastsætte den Frist, inden hvilken

vedkommende [Retsbetjent har at saldere det af ham

aflagte Regnskab, og vil der i Reglen være at tilstaa

bemeldte Embedsmand hertil en Frist af 4 Uger efter

Auktionsbelobets Forfaldstid, hvorhos Amtet vil have

at paase, at den saaledes fastsatte Frist overholdes.

I Forbindelse hermed skulde man ikke undlade

tjenstl. at meddele, at man i Skrivelse til Udenrigs-

ministeriet har udtalt den Forventning, at saavel den

franske Regjering som de ovrige Regjeringer, der have

Konsularagenter i Island, ville paalægge disse inden

en Frist af 4 a 6 Maaneder at udbetale vedkommende

Amtmand det Belob, hvormed Strandingsomkostningerne

ifolge det af Sysselmændene aflagte og af Amtet deci-

derede Regnskab maatte overstige det Bjærgedes

Værdi. 1)

15. Septbr. Justitsmiflisteriets Skrivelse til Landfogden i

Island, ang. Regnskabers Aflæggelse. Khavn den

15. September 1871. — isi. Kopib. i87i Nr. 863.

Ti&indi nm stjornarmålefni fslands III, S. 219.

Medens der hidtil gjennem Landfogderiet har været

aflagt dokumenterede Regnskaber for Aaret fra 1. April

til 31. Marts for efternævnte ved Islands Jordebogs-

kasse udbetalte Belob, nemlig:

1. Den Del af Statsgjælden, som forrentes og af-

drages ved bemeldte Kasse;

2. Pensioner for Statskassens Regning;

^) S. D. udgik en lignende Skrivelse tU de ovrige Amtmænd
i Island.

j

I
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3. Pensioner for den almindelige Enkekasses Reg- 1871,

15. Septbr.

4. Pensioner for Livrente- og Livsforsikringsanstalteu

i Kjobenbavn;

5. Understottelser af Dannebrogsmændenes Pensions-

fond, og

6. Understottelser vedkommende det tidligere Stats-

sekretariat for Naadessager —
skulde man efter Finansministeriets Henstilling tjenstl.

anmode Hr. Kancelliraaden om fremtidig at ville af-

lægge og indsende saadanne Regnskaber for hvert

Halvaar fra 1. April til 30. Septbr. og fra 1. Oktbr,

til 31. Marts, forste Gang for Halvaaret til 30. d. M.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 20. septbr.

Islands Nord- og Ostamt, ang. Kongetiende af

Jorden MiiSrndalnr. Khavn den 20. Septbr. 1871.

- Isl. Kopib. 1871 Nr. 878. Ti&indi um sloornarmålefiii Is-

lands III, S. 220.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Bonden

Sigur&ur J6nsson paa Mo&rudalur i JSkuldalur Rep i

Nordermula Syssel har anholdt om Fritagelse for at

svare Kongetiende af bemeldte Gaard, der tidligere

har tilhort Skalholt Bispestol, samt om Tilbagebetaling

af den af ham formentlig urettelig erlagte Tiende, har

Amtet i behgl. Skriv, af ^0. Maj sidsti. med Bilag

indstillet, at vedkommende Sysselmand maa bemyndiges

til for Eftertiden at undlade at opkræve Tiende af be-

meldte Jord, og at den Tiende, som er opkrævet paa

Mandtalsthingene iaar, tilbagebetales, hvorimod An-
drageren, forsaavidt den ældre Tiende angaar, bor

henvises til Domstolene.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have brev-

vexlet med Revisionsdepartementet over Sagen, til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

9*
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1871. at da M(35rudalur er bleven solgt over 7 Aar efter at

^^''^^^^^den storste Del af Skalholt Bispestols Gods var af-

hændet, og da de med Regnskaberne for Nordermula

Syssel fremsendte Tiendelister for Jokuldalur Rep ud-

vise, at Andrageren har tilsvaret Jordtiende i over 22

Aar, vil det, forend den oraspurgte Tiendefrihed kan

indrommes, være nødvendigt, at det med bekræftede

Udskrifter af Auktionskonditiouerne samt af det paa

Jorden under 8. Septbr. 1778 udfærdigede Skjode godt-

gjores, at MoSrudalur med de til samme horende tvende

Hjalejer er solgt med Tiendefrihed, hvorhos bemærkes,

at selv i dette Tilfælde vil Immuniteten forst kunne

indrommes fra det Aar, Andrageren har fremsat Paa-

stand paa at fritages for Afgiftens Ydelse, i)

21. Septbr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamt, ang. Amtmændenes

Pligt til at svare Bidrag til Amtsrepartitions-

fondene. Khavn ^den 21. September 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr. 890. Tit)indi nm stjornarmålefni Islands

III, S. 221-23.

I Skrivelse af 6. Maj d. A, har den da konsti-

tuerede Amtmand, Kancelliraad Smith, henledet Op-

mærksomheden paa, at forhenværende Amtmand over

Islands Nord- og Ostamt, Havsteen, i sin Embedstid

ikke har erlagt Bidrag til Amtsrepartitionsfonden,

uanset, at det ved Plak. 8. Juni J851 er bestemt, at

Embedsmænd herefter af deres tiendebare Losegods

skulle udrede denne Afgift ligemed Bonder, hvilken

Fritagelse Havsteen har stottet derpaa, at Plak, 8. Juni

1851 som en almindelig Lov ikke kan have ophævet

den særlige Bestemmelse i Tiendereglement af 17. Juli

^) Jfr. hermed Justm. Skriv. tU Nord- og Ostamtet og Lands-
hovdingen over Island af henholdsvis 28. Febr. og 15. Maj
1873.
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1782 § 5, hvorefter Amtmændene ere frie for at an- 1871.

give deres Gods til Tiende og svare de deraf flydende 21. Septbr.

Udgifter. Den konst. Amtmand antog derimod, at^"*^^^'**^

Plak. !8. Juni ' 1851 ikke hjemler Amtmændene Fri-

tagelse for den omspurgte Afgift, idet det i Plakaten

brugte Udtryk »tiendebare« formentlig betegner en

Egenskab ved Losoret overhovedet og ikke er anvendt

for at udelukke Amtmændenes Losegods, og har han

derfor indstillet Sagen til Ministeriets Afgjorelse, I

Anledning af en fra Amtmand Havsteen senere ind-

loben Skrivelse har Hr. Amtni. endelig i behgl. Skriv,

af 2J. Juli d. A. ytret Dem over Sagen derhen, at da

Amtmændene ifolge Reglement af 17. Juli 1782 § 5

efter ældgammel Skik og Landsvane ere frie for at

angive deres Losegods til Tiende, og Bidraget til Amts-

repartitionsfonden er baseret paa Losegodstienden, kan

Plak. af 8. Juni 1851 ikke antages at omfatte Amt-

mændene.

Efter at man i denne Anledning har brevvexlet

med Revisionsdepartementet for Kongeriget, der har

oplyst, at de islandske Amtmænds tiendebare Formue

i Henhold til Reglem. 17. Juli 1782 aldrig er bleven

ansat til tiendeydende Hundreder, skulde man til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse samt fojende

Foranstaltning tjenstl. melde Folgende:

Ligesom Ordene i Plak. af 8. Juni 1851 omfatte

alle Embedsmænd, der eje tiendepligtigt Losore, saa-

ledes taler Hensigten med Lovbudet, nemlig at ophæve

den Ulighed, der tidligere fandt Sted i Henseende til

Paaligningen a£ Afgiften til Repartitionsfonden, for, at

der ingen Undtagelse skulde finde Sted. Hvad Ud-

trykket »tiendebare« angaar, da maa dette utvivlsomt

forstaas saaledes, at det kun har Hensyn til en Egen-

skab ved Losoret overhovedet (som givende Frugt eller

Udbytte), hvad der bl. A. fremgaar deraf, at det i

Plakaten forudsættes, at Embedsmænds Enker kunne
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1871. have ikke-tiendebart Losegods, og der kan derfor ikke

^^^""^^^JjJ^herpaa stottes nogen Fritagelse for Amtmændene for

at udrede det omhandlede Bidrag, ligesom der heller

intet Argument kan udledes for en slig Fritagelse fra

den Betragtning, at Plakaten af 1851 skulde være en

almindelig Lov, der ikke skulde kunne have berort den

specielle Lovregel i Reglem. af 17. Juli 1782, idet det,

som berort, netop har været Hensigten med Plakaten,

at ophæve alle herhenhorende Beneficier, hvadenten de

vare hjemlede i den skrevne eller uskreve Ret.

Ministeriet maa derfor være af den Formening, at

saavel Amtmændene som Biskoppen bor yde det om-

handlede Bidrag paa samme Maade som Andre. Hvad

særlig Amtmand Havsteen angaar, vil der imidlertid,

da Revisionen har ladet Fritagelsen passere, ikke være

at affordre ham Bidraget for den forlobne Tid, hvor-

imod Bidraget for 1870 vil være at affordre ham og

eventuelt at inddrive ved Udpantning, i)

26. septbr. Allcrhojeste Kundgjfirclse ang. Kongens Hjem-

' komst Kliavn den 26. Septbr. 1871. (Konseiis-

præsidiet). Lovtid. for Kgr. Danmark 1871 Nr. 152, S. 458;

Algreen-Ussings Lovsaml. 1871, S. 499.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efter at være

vendt tilbage fra Vor Reise til Udlandet, kundgjore Vi

herved for Vore kjære og tro Undersaatter, at Vi i

Dag selv have overtaget Regjeringens Forelse, som Vi

ved Vor allerh. Kundgjorelse af 8, dennes, i Henhold

til Loven af 11. Febr, d. A., under Vor Fraværelse

havde overdraget til Vor hoitelskede Son, Hans Kgl.

Hoihed Kronprins Christian Frederik Vilhelm Carl,

^) S. D. blev do ovrige Amtmænd samt Biskoppen over Island

tilskrevet om Sagen.
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Statsregnskab for Finansaaret 1870—1871.

Khayn den 30. Septbr. 1871, (FinansminO. Algreen- 30. Septbr.

Ussings LovBaral. 1871, S. 701—02. — (Dette i Finansmini-

steriet den 31. August 1871 i Henhold til finansielle Bevillinger

for 1870—71 opgjorte og i Statsraadet fremlagte Statsregnskab

er ledsaget af Indtægts- og Udgiftsbilag (S. 1—173 in 4to)

med et forudskikket allerh. Reskript af 30, Septbr. 1871, hvor-

ved Finansministeriet bemyndiges til at lade det bringe til al-

mindelig Kundskab i Forbindelse med selve Reskriptet.)^

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 18. oktbr.

over Island, ang. Forening af Myra og Borgar-

fjords Sysseler. Khavn den 18. Oktbr, 1871. —
IbI Kopib, 1871 Nr. 958. Tibindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 224, - Uddrag,

Paa Ministeriets derom nedlagte allerund. Fore-

stilling har det behaget H. M. Kongen under 11. d. M.

allern. at bifalde:

at Borgarfjords Syssel inden Islands Sonderamt

og Myra Syssel inden Islands Vestamt forenes til én

Jurisdiktion;

at Forpagtningsafgiften af de forenede Sysseler

fastsættes til 250 Rd. aarlig;

at det paalægges Sysselmanden at have Bolig i

Nærheden af Hvitå,

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 20. oktbr.

over Island, ang. Havneafgift af Postdampskibe.

Khavn den 20. Oktbr, 1871. - IsL Kopib. i87i Nr.

968. Ti&indi um stjornarmålefni fslands III, S. 225-26.

Ved i Henhold til Justitsm. Skriv, af 26. Marts

d. A. at fremsende en Erklæring, hvori Havnekommis-
sioneu i Reykjavik ytrer, at den for bemeldte Kjobstad
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1871. gjældende Havnetaxts Besteraraelse om, at de Regje- .

. Oktbr, ringen tilhorende Skibe ere fritagne for Havneafgift,
'"'^^

formentlig ikke kan komme Postdampskibet »Diana«,

der tager virksom Del i Fragtfarten, ti! Gode, har Hr.

Stiftamtm. i behgl. Skriv, af 8. August d. A. erklæret

Dem enig med bemeldte Havnekommission i ommeldte

Henseende, idet De dog har fundet det billigt, at der

tilstaas Postdampskibet, som 7 Gange om Aaret kom-

mer til Reykjavik, en Lempelse i Afgifterne fremfor

de andre Skibe, som kun 1 eller 2 Gange om Aaret

komme dertil, og har De derfor indstillet, at der maa

foretages en Revision af Havnetaxten til nærmere Fast-

sættelse af de Havneafgifter, Postdampskibet bor er-

lægge, men at det indtil da maa ha\e sit Forblivende

ved den hidtil brugte Fremgangsmaade, hvorefter Post-

dampskibet erlægger de almindelige Afgifter.

Efter Modtagelsen af Hr. Stiftamtm. 's fornævnte

Skrivelse udbad Ministeriet sig Generalpostdirektoratets

Ytringer over Sagen, idet man berorte, at man med

Dem maatte finde, at Billighed taler for, at der ind-

romraes Postdampskibet nogen Lempelse i Havneaf-

giften, og har bemeldte Generaldirektorat i Gjensvar

herpaa bemærket, at det for sit Vedkommende maatte

henholde sig til den i Gjenpart vedlagte, fra Post-

dampskibets Forer, Kapt. Jacobsen, indhentede Er-

klæring, hvori han udtaler sig derhen, at Afgifterne

efter den omhandlede Havnetaxt ere for hoje saavel i

Almindelighed som særlig for Postdampskibets Ved-

kommende, for hvilket han foreslaar en Nedsættelse i

de nugjældende Afgifter af omtrent 35 pCt. paa den i

Erklæringen nærmere angivne Maade.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. anmode Hr.

Stiftamtm. om behgl. at ville indlede Forhandling med
vedkommende kommunale Autoriteter om en almindelig

Revision af Havnetaxten, ved hvilken der under alle

Omstændigheder vil være at tage Hensyn til, at der

tilvejebringes en Lempelse for Postdampskibet omtrent



JuBtm. Skriv, ang. Havneafgift af

-af den Storrelse, Kapt. Jacobsen

nævnte Erklæring.

Om Sagens Udfald imodeser

behgl. Meddelelse.!)
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antyder i sin oven- 187L

20. Oktbr.

man i sin Tid en

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtuianden 3i. oktbr.

over Island, ang. det kgl. Jordegods i Vester-

Skaptafells Syssel m. v. Khavn den 31. Oktbr.

1871. — IsL Kopib. 1871 Nr. 1037. røindi um stjårnar-.

målefni fslands III, S. 226-28.

I Henhold til Justitsm. Skriv, af 28. Februar og

7. Novbr, f. A. har Hr. Stiftamtm. med behgl. Skriv,

af 17. Febr. d. Å. hertil indsendt Erklæringer fra Sys-

selmanden i Skaptafells Syssel og Administratoren for

f)ykkvibær og Kirkjubær Klostergodser over et fra

konst. Overretsprokurator J. GuSmundsson hertil indsendt

Andragende, hvori der anholdes om,

A. 1. at der maa blive udnævnt 3 kyndige Mænd
til at gjore Forslag til en ny Skyldsætning af de kgl.

Godser i "Vester-Skaptafells Syssel samt til en passende

Ydelsesmaade af de aarlige Jordafgifter af bemeldte

Godser,

2. at der indtil en saadan ny Skyldsætning er

approberet, forelobig foranstaltes udarbeidet Forslag til

6n passende Forhojelse af Skyldsætningen paa de Jor-

der, som niaatte kunne bære hojere Afgifter end de

hidtil svarede,

3. at Landskyldsafgiften af Godserne maa ydes

for Halvdelen efter den modererede Evaluationsraaade

nied 8 Sk. pr. Alen, og for den anden Halvdel enten

'^ed Uld, Smor og Tælle in natura eller efter Kapitels-

taxtens Middelalen i Penge, og at det derhos overlades

Leilændingerne Valget mellem disse Ydelsesmaader,

') Jfr. Havnereglem. for Reykjavfk Kjobstad af 6. Novbr. 1872.
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187). 4. at Jordernes Udstykning maa oph5re, og at de

Oktbr. udstykkede Jorder igjen maa blive sammenlagte,
""""^

5. at der maa bevilges en Understøttelse til en

vordende okonomisk Opmuntringsfond for Vesterskapta-

fells Syssel,

B. at der for at bode paa Leilændingernes for-

faldne Formuesforhold maa bevilges dem fra Pardag

1868 eller fra Fardag 1869 til Fardag 1872 Modera-

tion i Ydelsen af deres Afgifter, saaledes at de betale

Halvdelen af Landskylden efter gammel Evaluation med

4V2 Sk, pr. Alen istedetfor 8 Sk.

Med behgl. Skriv, af 29, Marts d. Å. har Hr.

Stiftamtm. derhos fremsendt en Skriv, fra konst. Over-

retsprokurator J. Gu&mundsson, hvori han meddeler, at

han agter at indgive til Ministeriet en nærmere moti-

veret Indstilling om Sagen, og fornemmelig om det

under Litr. A Nr. 5 omhandlede Punkt,

Efter at denne Sag har været udsat efter den

nysnævnte Indstilling, har man, da denne endnu ikke

er kommen, troet ikke iovrigt at burde opsætte Sagens

Afgjorelse længer, og skulde man derfor til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. meddele

Folgende

;

Ad 1—3 henvises til Ministeriets Skrivelse til

Stiftamtet af 12. Maj 1869 1) og 9. Marts s. A., ved

hvilke de omhandlede Indstillingspunkter allerede maa

antages som afgjorte,

ad A. 4. henvises ligeledes til den anforte Skrivelse

af 12, Maj 1869, hvorhos man med Hensyn til Jord-

brug paa de omhandlede Godser, der maatte findes

for smaa til en Families Underhold, skulde anmode

Hr. Stiftamtm. om at paalægge vedkommende Admini-

strator ved Fæsteledighed at indkomme til Stiftamtet

med Forslag om deres Sammenlægning, hvorefter De
bemyndiges til efter Omstændighederne at approbere

^) se Lovsaml. for Island XX, S. 158—59
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slig Sammenlægning, hvorom der dog hver Gang vil 1871.

være at gjore Indberetning til Ministeriet, 31, Oktbr.

Ad B. Efter det i saa Henseende Oplyste har^^

man ikke fundet, at der var Anledning til at bevilge

den under dette Indstillingspunkt ansogte midlertidige

Nedsættelse af Fæsteafgifterne.

Hvad angaar det under Sagen fremkomne Sporgs-

maal om den for de omhandlede Klosterjorder hidtil

bestaaende Frihed for Fattigtiende, skulde man derhos

med Henvisning til Skrivelse herfra af 28. Febr. f. A.,

forsaavidt angaar Extrabidrag til de Fattige, tjenstl.

melde, at Ministeriet bifalder Hr. Stiftamtm.'s Indstil-

ling om, at Fattigtienden for de nuværende Opsidderes

Vedkommende afholdes af Godsintraderne imod at det

i de Bygselbreve, som fremtidig udstedes, paalægges

Leilændingerne at svare Fattigtiende af de paagjæl-

dende Jorder, samt at Ministeriet efter de af Dem op-

lyste Omstændigheder tillader, at der af den til uforud-

sete Udgifter til Island i indeværende Regnskabsaar

bevilgede Sum maa til Fordeling mellem de mest

trængende Kommuner i det omhandlede Syssel efter

Hr. Stiftamtm.'s Skjon anvendes et Belob af 300 Rd.,

om hvis Udbetaling af Jordebogskassen Landfogden

herfra har faaet Ordre.

Idet man imodeser den af Hr. Stiftamtm. bebudede

Indstilling ang. det i vedkommende Sysselmands Er-

klæring reiste Sporgsmaal om Forogelse af Inventarie-

kvilderne paa det omhandlede Klostergods, undlader

uian ikke sluttelig at fremsende Gjenpart af en Er-

klæring fra Chefen for Orlogsskonnerten »Fylla«, Kapt.

Tuxen, angaaende det af Sysselmand Å. Gislason fore-

slaaede Havneanlæg ved Portland, med Tilfojende, at

Ministeriet efter det deri Oplyste maa anse det for

utilraadeligt at indlade sig paa et Foretagende, der,

om det ikke overhovedet maatte være uudforligt, dog

under alle Omstændigheder vilde medfore aldeles ufor-

holdsmæssige Bekostninger.
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187 f. Bekjendtgj oreise mg, de i Island examinerede

Lægekandidaters Undervisning i Fiidselsviden-

skaben. Kjobenhavn den 31. Oktbr. 1871. —
Lovtid. for Kgr. Danmark for 1871, Tillæget Nr. 20, S. 52;

Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1871, S. 506—07; røiudi um stjornar-

målefni fslands III, S. 229.

Auglysing um kennslu i yfirseturfræbi handa J)eim

Jæknaefnura, seni tekib hafa prof å fslandi.

Sanikvæmt J)egnlegum tillogum domsmålastjornar-

innar hefir Hané Håtign konunginuiu. jjoknazt 21. [)• m.

allramildilegast al urskurba:

1) ab \teir læknisfræ&ingar, sem utlærbir eru å fs-

landi, niegi ekki eptirleibis fa hjera&slæknis-embætti

l)ar, nema Jivi abeins a& ^q'w åbur liafi notib kennslu i

yfirseturfræ&i a hinni konunglegu fæ&ingarstofnun i

Kaupniannahofn, og sanni J)ab met vitnisburbi yfir-

kennarans i yfirseturfræ&inni;

2) ab hib sauia a& svo miklu leyti, sem unnt er,

verbi beimtab af hinum islenzku læknaef'num , sem

hjerabslækna storf verba falin a hendur, sarakvæmt

konungsurskurbi 10. mai 1867 (sbr. auglysing doms-

målastjornarinnar 31. s. m.) 1. gr., fyrir t)ann styrk

ur hinum islenzka læknasjo&i, sem l)ar er getib;

3) ab veita megi sjerhverjum læknisfræbingi, sem

utiærbur er å Islandi, og fer til Kaupmannahafnar, til

|)es8 ab njota nefndrar kennslu, 300 rd. styrk, sem

skal greiba lir hinum islenzka læknasjobi, ef kostnaburinn

verbur ekki borgabur å annau bått; og

4) ab borga megi hlutabeiganda læknisfræbingi

helrainginn af styrknum, })a er liann fer fra Islandi, og

hinn helminginn i Kaupmannahofu, jafnskj6tt og hann

hefir synt fram fyr nefudan vitnisburb.

I)etta skal hjermeb kunngjort til leibbeiningar ollum

]^Qim, sem hlut eiga ab mali. — 1 domsraålastjorninni

31. dag oktbr. 1871.
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Bekjendtgjorelse angaaende de i Island exa- 1871,

minerede Lægekandidaters Undervisning i ^^^^^els -^""^^^^^

videnskaben.

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunderd.

Forestilling har det behaget H, M, Kongen under 21.

d. M. allern. at resolvere:

1) at de i Island uddannede Lægekandidater her-

efter ikke kunne erholde Ansættelse som Distriktslæger

sammesteds, medmindre de forinden have gjennemgaaet

et klinisk Kursus ved den kgl. Fodselsstiftelse i Kjo-

benhavn og godtgjore dette ved en af Overaccoucheuren

udfærdiget Attest;

2) at den samme Fordring saavidt muligt stilles

til de islandske Lægekandidater, hvem det i Henhold

til allerh. Resol. af 10. Maj 1837 (jfr. Justitsministe-

riets Bekjendtgj. af 31. s. M.) Nr. 1 overdrages at

udfore Distriktslægeforretninger imod det sammesteds

omhandlede Tilskud af den islandske Medicinalfond;

3) at der maa tilstaas enhver i Island uddannet

Lægekandidat, der afgaar til Kjobenhavn for at gjen-

Demgaa det nævnte Kursus, en Understottelse paa 300

Rd. , som udredes af den islandske Medicinalfond,

forsaavidt Udgiften ikke paa anden Maade kan af-

holdes; og

4) at denne Understottelse maa udbetales ved-

kommende Lægekandidat med Halvdelen ved hans Af-

^'eise fra Island og med Halvdelen i Kjobenhavp, saa-

snart han har produceret den ovennævnte Attest.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for
'

alle Vedkommende. — Justitsministeriet den31.0ktbr.

1871.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsovrigheden 3. Novbr.

1 Island, ang'. Understottelse til Undervisning i

Fodselsvidenskaben. Mayn den 3. Novbr. 1871.
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1871. — Isl. Kopib. 1871 Nr. 1050. Tfbindi nm stjomarmålefni fs-

Novbr
^'

Ved hoslagt at tilstille Hr. Stiftamtm, og Deres

HSjærv, en i Henhold til allerh. Resolution af21. f. M.

under 31. næstefter udfærdiget Bekjendtgjorelse ang.

de i Island examinerede Lægekandidaters Undervisning

i Fodselsvidenskaben, undlader man ikke lige tjenstL

at meddele, at Kirke- og Undervisningsministeriet har

stillet i Udsigt, at der i det omhandlede Ojemed vil

kunne tilstaas et Bidrag af de i Finanslovens § 21

under Udgifter til Kommunitetet opforte 800 Rd. til

Understøttelse for islandske Studerende, som ved Kjo-

benhavns Universitet forberede sig til den lægeviden-

skabelige Exaraen, forsaavidt Noget maatte blive til-

overs paa bemeldte Konto, efter at nysnævnte Under-

stottelser ere blevne afholdte.

3. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island og Amtmanden over Yestamtet, ang-

Forhfir i Ånledniag af fremmede Fiskeres Forbry-

delser eller Uordener. Khavn den 3. Novlir. 1871.

— Isl. Kopib. 1871 Nr. 1055 (jfr. Skriv, til Nord- og Ost-

amtet om samme Materie af s. D. i Ti'&indi nm stjomarmålefni

fslands III, S. 131-32 in fine).

Under Forhandlinger med den britiske Regjering

angaaeode en af engelske Fiskere fra Grimsby fore-

tagen Plyndring paa et i Thingo Syssel indstrandet

fransk Fiskerfartoj, er der fra engelsk Side fremsat

Begjæring om, at der for Fremtiden i lignende Tilfælde

maatte blive meddelt samme saa hurtig som muligt

fuldstændige Oplysninger om det Passerede.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. have Hr.

(Tit.) anmodet om behgl. at ville indskjærpe vedkom-

mende Retsbetjente i det Dem underlagte Amt, naar

Forbrydelser, Overgreb eller lignende Uordener, be-
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gaaede af fremmede Fiskere, komme til deres Kund-

skab, at sorge for, at der saa hurtigt og saa fuldstændigt

som muligt gjennem Forhor tilvejebringes Oplysninger

om Sagen, og tilstille Justitsministeriet disse.

Kirke- og Undervisningsministeriets SkriYelse 6. Novbr.

til Stiftsovrigheden i Island, ang. Uddelingen af

Hnslejeportioner til Fastoralseminariets Alumner.

KhaYn den 6. Novbr. 1871, — isi.Kopib.i87iNr.i065.

TiMndi um stjornarmålefni fslands III, S. 232. — Uddrag.

— — Ministeriet har derhos troet at burde benytte

nærværende Leilighed til at henlede D'Hrr.'s Opmærk-

somhed paa, at der i Almindelighed ikke vil kunne

tilstaas andre end Udenbys-Alumner Huslejehjælp, og

at hvis der i enkelte aldeles extraordinære Tilfælde

maatte findes Anledning til at gjore Undtagelse fra

denne Regel, derom da vil være at gjore særlig Ind-

stilling til Ministeriet.

Regler for Karakterbestemmelsen ved den fuld- le. Novbr,

stændige juridiske Embedsexamen og ved den

juridiske Examen for Ustuderede. Khavndenl6.

Novbr. 1871. — (Kirke- og Undervisningsrainist.). Mini-

sterialtid. f. Danmark 1871 A, S. 232—34; Algreen-Ussinge Lov-

saml. 1871, S. 510-12.

L Regler for Karakterbeste mmelsen ved

den fuldstændige juridiske Embedsexamen,
fastsatte i Overensstemmelse med den kgl. Anordning

af 30. Juni 1871 § 3.

§ 1. De forskjellige Discipliner, hvori der exa-

nfiineres ved den fuldstændige juridiske Examen, ind-

^^les i tvende Klasser, saaledes at Specialkaraktererne
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1871. i de Discipliner, der henhore til forstå Klasse, faa

16. Novbr. dobbelt Vægt mod Karakteren i den til anden Klasse

horende Disciplin.

§ 2. Til forste Klasse h5re folgende 7 Disci-

pliner: almindelig Retslære, Romerret, den danske

Civilrets forste Afdeling, den danske Civilrets anden

Afdeling, den danske Kriminalret, den danske Proces

og den danske Statsret. Til anden Klasse horer kun

én Disciplin, nemlig den danske Retshistorie.

§ 3. Specialkaraktererne ere folgende, og der til-

lægges dem efterstaaende Talværdier: laudabilis præ

ceteris: i forste Klasse 16, i anden Klasse 8; lauda-

bilis: i forste Klasse 14, i anden Klasse 7; haud

illaudabilis : i forste Klasse 10, i anden Klasse 5; non

contemnendus; i forste Klasse 2, i anden Klasse 1.

§ 4. Den, der erholder Nul i nogen til fyrste

Klasse horende Disciplin, anses ubetinget og uden

Hensyn til, hvilke Specialkarakterer han iovrigt har

faaet, for umoden. Nul i den til anden Klasse horende

Disciplin raedforer ikke ubetinget Rejektion, men der

tillægges det en Virkning af -7- 7.

§ 5. Hovedkaraktererne ere: laudabilis et quidem

egregie, hvortil udfordres Specialkarakterer, som til-

sammen udgjore en Talværdi af 114; laudabilis, hvortil

udfordres Specialkarakterer, som tilsammen udgjore en

Talværdi af 93; haud illaudabilis, hvortil udfordres

Specialkarakterer, som tilsammen udgjore en Talværdi

af 63; non contemnendus, hvortil udfordres Special-

karakterer, som tilsammen udgjore en Talværdi af 27.

Den, der ikke opnaar mindst 27 Points, saavelsom den,

der i nogen til forste Klasse horende Disciplin erholder

Nul, anses for umoden.

U. Regler for Karakterbestemmelsen ved
den juridiske Examen for Ustuderede, fast-

satte i Overensstemmelse med den kgK Anordning af

30. Juni 1871 § 3.
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§ 1. Ved den juridiske Examen for Ustuderede 1871.

examineres der i folgende 5 Discipliner: den

Civilrets forste Afdeling, den danske Civilrets anden

Afdeling, den danske Kriminalret, den danske Processes

forste Afdeling og den danske Processes anden Af-

deling.

§ 2. Specialkaraktererne, som kunne gives, ere

folgende, og der tillægges dem efterstaaende Talvær-

dier: særdeles godt 16, godt 14, temraeliggodt

10, maadelig 2.

§ 3. Den, der i nogen Disciplin erholder Nul,

anses for umoden.

§ 4. Hovedkaraktererne ere : bekvem, hvortil

udfordres Specialkarakterer, som tilsammen udgjore en

Talværdi af 62 Points; ej ubekvem, hvortil udfor-

dres Specialkarakterer, som tilsammen udgjore en Tal-

værdi af 34 Points. Den, der ikke opnaar mindst 34

Points, saavelsom den, der i nogen Disciplin erholder

Nul, anses for umoden.

Allerhfijeste Knndgj oreise ang. Overdragelse is. Novbr.

af Regjeringens Fdrelse under Kongens Fraværelse

til Thronfolgeren. Khavn den 18. Novbr. 1871.—
(Konseilspræsid.). Lovtid. f. Kgr. Danmark 1871 Nr. 163, S. 469;

Algreen-Ussings Lovsaml. 1871, S. 512.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Da Vi staa

1 Begreb med at foretage en Reise til Udlandet, have

Vi i Henhold til § 1 i Loven af 11. Febr. d. A. om
Regjeringens Forelse i Tilfælde af Kongens Umyndig-
hed, Sygdom eller Fraværelse, overdraget Regjeringens

^'orelse under Vor Fraværelse til Thronfolgeren. Og
kundgjore Vi herved for Vore kjære og tro Under*

saatter, at Vor hoitelskede Son, H. Kgl. Hoihed Kron-,

prins Christian Frederik Vilhelm Carl, fra den 21.

"lennes og indtil Vor Hjemkomst overtager Regjeringens

^'orelse i Vort Navn.

XXL B. 10
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1871. Jnstitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende Inventariekvilder paa en

Klosterjord. Khavn den 28. Novbr. 1871. —
Isl. Kopib. 1871 Nr. 1118. røindi ura Btjomarmålefni fslands

III, S. 234-35.

Ved hertil at indsende et Andragende fra Admi-

nistratoren for Kirkjubær og |>ykkvibær Klostergods,

hvorefter den forrige Opsidder paa Halvdelen a£ den

under bemeldte Klostergods horende Jord Nor^iurfoss,

Åsgeir Eyjélfsson, ved Fratrædelsen af dette sit Bygsel

har vægret sig ved at aflevere Jorden med et til samme

horende Kokvilde, som han ifolge sit Bygselbrev af

13. Juni 1844 skal have forpligtet sig til, idet han

gjor gjældende, at han hverken har modtaget dette

Kviide, men derimod 4 Malkefaar, der svare til ^/a af

et Kviide, eller nogensinde underskrevet bemeldte Byg-

selbrev, — har Hr. Stiftamtm, i behgl. Skrivelse af

4. Septbr. d. A. indstillet, at Sagen afgjores i Minde-

lighed saaledes, at det af den Paagjældende gjorte

Tilbud om at tilsvare 4V2 Faar eller ^/^ Kviide an-

tages, idet det ifolge en af vedkommende Repstyrer,

der i denne Egenskab har deltaget i den Forretning,

hvorved Bygselet overleveredes til bemeldte Åsgeir

Eyjålfsson, samt af en anden Mand afgiven Erklæring

maa anses for sandsynligt, at den Paagjældende ikke

har modtaget det ommeldte Kviide, hvorhos Smorlejen

altid er bleven beregnet efter V4 Kviide, hvortil deo

anden Halvdel af Gaarden ogsaa er bleven ansat.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet efter det saaledes Oplyste ikke har Noget

at erindre imod, at Sagen afgjores paa den af Dem
foreslaaede Maade.

1
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1871.

over Island, ang. Ret til Lægepraxis, Khavn den^^^T'Decbn

5, Decbr. 1871. - Isl. Kopib. 1871 Nr. 1135. røindi

um stjérnarmålefni Islands III, S. 237.

I et med Amtets behgl. Erklæring af 17. Januar

d. A. hertil indsendt Andragende har Provst S. Gunn-

arsson af Hallorrasstab i Sondermula Syssel ansSgtom

Tilladelse til at praktisere som Læge for de nærmest

Omboende, naar de soge hans Hjælp og ikke i Tide

kunne erholde saadan hos Distriktslægen, idet han til

Stotte herfor har paaberaabt sig, at han i sin Tid som

Student i 2V2 Aar gik daværende Distriktslæge i Ost-

amtet, G. Hjålmarsson, til Haande, og paa Grundlag

af den herved indvundne Erfaring senere under sin

Ansættelse som Præst i forskjellige vidtløftige Læge-

distrikter jevnlig har [ydet Befolkningen Raad og Bi-

stand i Sygdomstilfælde.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have brev-

vexlet med det kgl. Sundhedskollegium, samt indhentet

Erklæring over Sagen fra Landfysikus i Island, til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjensti,

melde, at Justitsministeriet ikke vil have Noget at

erindre imod, at Provst Gunnarsson fortsætter den af

ham hidtil udovede Lægevirksomhed, imod athanaarlig

indsender Beretning til Landfysikus over de af ham
behandlede Patienter.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 8. Decbr.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Fremmedes

Ret til Hvalfangst nnder Island m. v. Khavn

den 8. Decbr. 1871. — isi. Kopib. i87i Nr. ii39.

Med Hr. Amtm.'s behgl. Skrivelse af 2. Oktbr.

sidstl. har Ministeriet modtaget dels Indberetning fra

10 •
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1871. Sysselmændene i Sonder- og Nordermula Sysseler om,

8. Decbr. at der saavel i 1870 som i indeværende Aar fra en

^ hollandsk Damper »Nordkaper«, Kapt, Botteraann af

Rotterdam, er bleven drevet Hvalfangst ved Kysterne

af bemeldte Sysseler indenfor det islandske Soterri-

toriums Grænser, samt at Kapt. Bottemann har solgt

HvalkjSd til Islænderne, uden at have lost Sopas,

dels et Andragende fra Kapt, Bottemann om at er-

holde tilbagebetalt tvende BelSb af 136 Rd. og 133 Rd.,

der udgjore Sopasgebyrer for Skibene »Gretje« og

»Maria Jantina«, der have bragt Kul for det nævnte

Hvalfangerskib.

Ved Fremsendelse af fornævnte Dokumenter har

Hr, Amtm. med Hensyn til den af Kapt. Bottemann

udovede Hvalfangst ytret, at det i flere Henseender

vil være til Fordel for Islænderne, at der drives Hval-

fangst ved Kysten, og at De ikke kan antage, at

dette Fiskeris Udovelse af Fremmede paa Soterri-

toriet rammes af Forbudet i Frdg. 13. Juni 1787 V
§ 2—4, ligesom De i ethvert Fald maatte finde det

beklageligt, om der blev lagt Kapt. Bottemann Hin-

dringer i Vejen for hans Hvalfangst paa islandsk So-

territorium, — i hvilken Henseende De antager, at

endog en lempelig Bode for hans udovede Fiskeri vilde

virke hæmmende, — hvorimod der, saafremt han Qn-

sker det, under visse nærmere angivne Betingelser

formentlig turde være Anledning til at meddele ham

Tilladelse til at drive en slig Fangst. Med Hensyn

til den begjærte Tilbagebetaling af Sopasgebyret for

de ovennævnte Skibe har De derhos bemærket, at da

de med Skibet »Gretje« i f. A. indforte Kul ere for-

brugte alene til den nævnte Damper, vil formentlig det

for dette Skib erlagte Sopasgebyr af 136 Rd. i Hen-
hold til Justitsm. Skriv, af 24. Decbr. 1868 og 1. Marts

f. A.i) kunne tilbagebetales Andrageren, hvorimod det

^) se Lovsaml. for Island XX, S. 464—66.
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vil være rettest at stille Tilbagebetalingen af Sopas- 1871.

gebyret for det andet Skib i Bero, da en Del af sam- 8. Decbr.

mes Restladning endnu er i Behold, I Henhold hertil^"*''"^''^^

har De indstillet:

1, at det for Skonnerten »Gretje« erlagte Sopas-

gebyr raaa tilbagebetales Andrageren, men at Til-

bagebetalingen af Sopasgebyret for Skibet »Maria

Jantina« for Tiden stilles i Bero,

2, at den af Foreren af Hvalfangerskibet »Nordkaper«,

Kapt. Bottemann, paa islandsk Soterritorium ud-

ovede Hvalfangst maa lades upaatalt eller dog

ikkun anses med en lempelig Bode, og

3, at det for Fremtiden tillades Kapt. Bottemann at

drive Hvalfangst paa det islandske Soterritoriuna

og at afsætte til Islænderne en Del af Fangsten

under folgende Betingelser:

a. at han etablerer sig i Landet,

b. at de til Hvalfangsten brugte Skibe blive na-

tionaliserede som dansk Ejendom,

c. at der erlægges Læsteafgift af Skibene, forsaa-

vidt noget af Ladningen afsættes til Landets •

Indbyggere,

d. at Kapt. Bottemann, om det forlanges, paa hvert

Hvalfangsttogt medtager i sin Tjeneste mod
passende Lon 2 å 4 Islændere,

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgiorelse tjenstl. melde:

ad L at de i Justitsm. Skriv, af 24. Decbr. 1868

1. Marts f. A. indeholdte Bestemmelser, hvorefter

Personer, der ere berettigede til at drive Fiskeri

^nder Island, ere fritagne for at svare Læsteafgift af

de Skibe, der indfore hvad der er nodvendigt til Fi-

skeriets Drift, eller udfore dets Udbytte, ikke kunne p

komme til Anvendelse med Hensyn, til Personer, der

ere uberettigede til saadan Virksomhed, og at som

F51ge heraf de af Kapt. Bottemann for Skibene Gretje«
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og »Maria Jantina« erlagte Sopasgebyrer ikke ville

kunne tilbagebetales ham;

ad 2. at det vel maa anses for utvivlsomt, at

Hvalfangst ikke er nndtagen fra det almindelige Forbud

i Frdg. 13. Juni 1787 imod Fremmedes Fiskeri paa

Soterritoriet, i hvilken Henseende navnlig henvises til

Justitsm. Skriv, af 21. Novbr, 1864 men at Mini-

steriet dog i Lighed med den i nysnævnte Skrivelse

trufne Afgjorelse har troet at kunne frafalde Tiltale

mod Kapt, Bottemann for den af ham paa islandsk

Soterritorium udovede Hvalfangst og det af ham fore-

tagne Salg af Hvalkjod til Landets Indbyggere, imod

at han erlægger Læsteafgift af det paagjældende Hval-

fangerskib

;

ad 3. at der ikke vil være Noget til Hinder for

at Kapt. Bottemann for Fremtiden driver Hvalfangst

paa Soterritoriet og afhænder Hval til Islænderne, saa-

fremt han nedsætter sig i Island og iovrigt opfylde

de Betingelser, som i Frdg, for Island ang. Skibes Re"

gistrering af 25. Juni 1869 § 1 ere foreskrevne med

Hensyn til de af ham benyttede Skibes Nationalisering,

men at der derimod savnes Hjemmel til at opstille

som Betingelse for Udovelsen af det omhandlede Fi-

skeri, at han paa sine Hvalfangsttogter tager et vist

Antal Islændere i sin Tjeneste.

9. Decbr. Kuiidgjorelse ang. nye 5 Rigsdalersedler, som

af Nationalbanken sættes i Omlob. Khavn den

9. Decbr. 1871. - Lovtid. f. Kgr. Danmark 1871Nr.l70,

S. 490; Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1871, S. 548—49.

* Vi Christian den Niende &c. G. V.: At det for

Os er andraget, hvorledes Nationalbanken i KjSben-

havn ifolge en af Bankens forenede Bestyrelse tagen

') se Lovsaml. f. Island XIX S. 170—72.

I
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Beslutning Onsker at sætte i Oml5b 5 Rigsdalersedler 1871.

med en fra Forskrifterne i Bekgj. af 22. August 186^"^"'^^

noget afvigende Indretning, hvortil Vor allerh. Bemyn-

digelse er ansQgt. I den Anledning have Vi allernaad.

besluttet og befale herved: Nationalbanken i Kjoben-

liavn skal være bemyndiget til med Hensyn til de 5

Rigsdalersedler, som den fremtidig sætter i Omlob, at

foretage folgende Forandringer i den ved Bekgj, af

22. August 1863 foreskrevne Indretningaf disse Sedler,

nemlig:

1) at der i Midten af Sedlen anbringes en Fir-

kant, som er udfyldt med Bolgelinier i morkt Vand-

mærke, foroven begrænset af Ordet »Nationalbanken«

med romerske Bogstaver i morkt Vandmærke, forneden

afsluttet med Ordene ^i Kjobenhavn« med samme Slags

Bogstaver i lyst Vandmærke, hvorhos i hver af Fir-

kantens 2 andre Sider anbringes Tallet 5 i morkt

Vandmærke

;

2) at hver Seddel bærer Tallet af det Aar, hvori

'åen udgaar fra Bankens Seddeltrykkeri, dog at de

Sedler, der i indeværende Aar maatte blive udfærdigede

«fter denne Kundgjorelse, bære Aarstallet 1872;

3) at de tvende saakaldte torre Stempler bort-

falde, samt

4) at hver Seddels Nummer for Fremtiden trykkes.

I Forbindelse hermed ville Vi derhos have Na-

tionalbanken bemyndiget til at lade de 2 korte Sider

af de nye Sedler være ubeskaarne.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

BekjendtgjSrelse ang. en direkte Postndvexling 21. Decbr.

mellem Kongeriget Danmark og de forenede Stater

af Amerika. Khavn den 21. Decbr. 1871. —
(Generaldirekt. for Postv.). Lovtid. for Kgr. Danmark for 1871

Nr. 172, S. 492-96.

\
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1872. Lov om Ophævelse af den af Lovgivningen i

sTjanuan visso Forhold Stillede Fordring paa Aflæggelse

af en praktisk juridisk Frfive. Khavn den 8.

Januar 1872. — Lovtid, f. Kgr. Danmark. 1872, S. 2-3;

Algreen-Ussings Lovsaml. 1872, S. 1.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

følgende Lov:

Hvor Adgang til visse Stillinger eller Nydelsen af

visse Rettigheder ifolge de hidtil gjældende Regler har

været betinget af en vis Karakter saavel til den prak-

tiske som til den theoretiske Prove ved den fuldstæn-

dige eller ufuldstændige juridiske Examen, skal det

for Fremtiden, ogsaa for deres Vedkommende, som

have underkastet sig Examen for Sommeren 1871,

være tilstrækkeligt, at de have erholdt den fordrede

Karakter ved Examens theoretiske Prove.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette, —
Givet paa Amalienborg den 8. Januar 1872.

12, Januar. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Registreringsforretninger. Khavn

den 12. Januar 1872. — isi. Kopib. i872 Nr. ii. rø-

indi um stjornarmalefni fslands III, S. 243.

Generaldirektoratet for Skattevæsenet har henledet

Justitsministeriets Opmærksomhed paa, at det paa Grund

af Postdampskibets korte Ophold hernede til sine Tider

kan være af Betydning, at de islandske Registrerings-

forretninger indsendes direkte til Samme uden forst at

passere Jastitsministeriet. Da Bestemmelsen i Frdg. for

Island om Skibes Registrering af 25. Juni 1869 § 10 ogsaa

derved maa anses for fyldestgjort, eftersom Bestyrelsen af

Skibsregistreringen og Maalingen paa Island ved allerh.

Resolution af 31. Maj 1870 er henlagt under bemeldte
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Generaldirektorat, skulde man ifolge Sammes Eegjæring 1872.

herved tjenstl. have Hr. Stiftamtm. anmdet om herefter

behgl. at ville indsende de ommeldte Forretninger og

den ovrige derhen horende Korrespondance direkte til

oftnævnte Generaldirektorat.

12. Januar.

Justitsmioisteriets Skrivelse til StiftsøYrig- 13. Januar,

heden i Island, ang. en aarlig Understottelse til

Sygehuset i Reykjavik m. v. Khavn d. 13. Januar

1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 13. Tibindi nm stjornar-

målefni fslands III, S. 243-44.

Paa Justitsministeriets efter Modtagelsen af Hr.

Stiftamtm/s og Deres Hojærv/s Skrivelse af 6. Septbr.

f. A. derom allerund. nedlagte Forestilling er det under

8, d. M. allern. bifaldet, at der af den islandske Mé-

dicinalfonds Midler fremdeles tilstaas det i Reykjavik

oprettede Sygebus en aarlig Understottelse af 400 Rd.

i 5 Aar fra den 6. Oktbr. f. A. at regne, samt Fri-

tagelse for at svare Renter af det af bemeldte Fond

i Henbold til allerh. Resolution af 26. Februar 1866

bevilgede Laan af 1000 Rd-, ligeledes for 5 Aar,

beregnet fra 11. Juni d. A.

Dette skulde man herved tjenstl. meddele (Tit.)

til behgl. Efterretning og Bekjendtgjorelse samt videre

fojende Foranstaltning.

Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt- 22. Januar,

mænd i Island, ang. Forholdsregler mod britiske

SSfolks Overgreb under Island. Khavn den 22.

Januar 1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 24-26. TÆindium

Btjérnarmålefni Islands III, S. 244-45.

Justitsministeriet skulde ikke undlade herved tjenstl

at meddele Hr. (Tit.) til behgl. Efterretning, at der er

indkommet Meddelelse . fra Udenrigsministeriet om, at
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1872. der af det britiske Board of tråde er udstedt en Be-

^J^^^^^kjendtgjbrelse, hvorved britiske Sofolk, som fiske paa

dansk Soterritorium, advares mod at foretage noget

Overgreb under Trusel om at blive dragne til Ansvar

saavel efter de danske Love som efter den i England

gjælgende Ret, i hvilken Henseende der henvises til

-The Merchant Shipping Aet 1854, Section 267«, idet

man ikke undlader at tilfoje, at den omhandlede For-

holdsregel efter den danske Gesandts Indberetning bl.

A. hår til Hensigt at modvirke de fra Island indløbende

Besværinger over de engelske Fiskeres Forhold i de

islandske Farvande.

±

27. jauuar. BekjendtgjCrclse, hvorved Lov omRegjeringens

F6relse i Tilfælde af Kongens Umyndighed^ Syg-

dom eller Fraværelse af 11. Febrnar 1871 m. v.

kundgjiires paa Island. Khavn den 27. Jan. 1872.

Lovtid. for Kgr. Danmark 1872, Tillæget S. 5; Tf&indi um

stjornarmålefni fslands III, S. 249—52.

Augl^sing, er birtir å fslandi log 11. febr. 1871,

um rikisstjårn, i)egar svo stendur å, ab konungur ekki

er orbinn fullti&a, eba er sjiikur e&a fjærverandi, og

konunglega augl^sing, 18. novbr. 1871, um l)ab, si

rikis8tj6rn skuli falin å hendur rikisarfanum i fjærvist

konungs.

Hans håtign konungurinn hefir 11. dag febriiarm.

1871 sta&fest svolåtandi

L5g um rikisstj6rn, |)egar svo stendur å, ab kon-

ungur ekki er or&inn fulltiba, e&a er sjukur e&a fjær-

' verandi

:

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Rikisjjingib hefir fallizt å log {)essi ogVjer stabfest J)au

meb saml)ykki Voru:

1. gr. Ef konungur så, sem ab vQldum situr, s5kum

sjukleika eba fjærvistar getur ekki sjålfur haft rikis-
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stj6rn å hendi,? felur hann hana rikisarfanum å hendur, 1872.

«f hann er orbinn fullti&a, og sje hanu vibstaddur, og 27. Januar,

sjiikleiki bægi honum ekki; ab obrum kosti skipar kon-

ungur rikisstjira.

( Ef konungur er ekki sjålfar fær um, ab gjora

akvarbanir |)ær, sem meb t)arf, um rikisstjérn, |)egar

8V0 stendur å, sem getib er ab framan, eba hann ferbast

utan, ån ^ess ab hafa skipab fyrir um {)etta, skal rikis-

rabib tafarlaust stefua rikis{)inginu saraan. |>egar J)ingib

a sameinubum fundi J^å viburkennir, ab naubsyri beri

til jjess, tekur rikisarfi vib rikisstjdrn, ef hann er orbinn

fulltiba, sje hann vibstaddur, og sjiikleiki bægi honum

ekki; ab Qbrura kosti kys hib sameinaba rikisj)ing rikis-

fitjora. Til {)ess ab kosning sje gild, utheimtist, åb så,

'

sem kosinn er, hafi fengib yfir helming atkvæba J)éirra,

sem greidd eru. Fåi enginn svo morg atkvæbi vib fyristu

kosning, skal kjosa å uf 6bundnura kosningum, og ef

\>i heldur enginn fær yfir helming atkvæba, skal ftam

tara bundin kosning milli J)eirra tveggja, sem hafa fengib

' flest atkvæbi,

Sje rikisstjorn, J)egar svo å stendur, sem getib er

ab framan, falin å hendur obrum, en rikisarfanum, tekur

hann samt vib stj6rninni, ef [)ær orsakir, er hafa verib

l>vi til fyrirstobu, ab hann tækist stjornina å hendur,

seinna hverfa. Ef rikisråbib er i nokkrum efa um t)etta,

skal t)ab tafarlaust stefna saraan rikisj)inginui sem |)å

sker lir målinu å sameinubum fundi.

2. gr. Sje åstæba til ab 6ttast, ab rikisarfi muni
eigi verba orbinn fulltiba, er konungur andast, eba

annara orsaka vegna ekki verba fær uni, ab taka vib

nkis8tj6rninni l)egar i stab, gjorir konungur meb sam-
liykki rikisjjin^^sins akvorbun um, ab rikisstjori takist å

(
hendur rikisstjorn. Deyi konungur, ån pe&s ab åkvebib

sje um l)etta, skal rikisråbib tafarlaust stefna saman
rikis{)inginn, og skal l)ab å sameinubum fundi kj6sa

rikisstj6ra eptir pvi, sem fyrir er mælt i 1. grein.

t



166 Bekgj. f. Island af Lov 11. Febr. 1871 m. v.

1871. 3, gr. Nu deyr konungur, sem ekki er fullti&a,

27. Januar, og annar kooungur, sem heldur ekki er or&inn fullti&a,

kerast til rikis, og skal J)a rikissj6ri sa, sem i nafni

hins låtna konungs hefir haft stjdrn a hendi, halda

henni åfram einnig i nafni hins nyja konungs,

4. gr. Standi svo å vi& andlåt konungs, a&rikis-

arfinn sje erlendis, stefnir rikisråSi?) rikisj)inginu saman;

skal l}ingii!) setja frest, nær hann skuli vera koniin heim

aptur til {)ess ab taka \ih stj6rninni, og skal |)a&jafn-

framt åkveBa, hvort rikisrå&ib ame&an skuli hafa rikis-

6tj6rn å hendi, eba hvort skipa skuli rikisstj6ra.

5. gr. Rikisstj6ri skal vera prinz, sem er fuU-

ti&a og arfgengur til rikis, e&a mabur, sera er kominn

til logaldurs, og hefir rjett innborinna manna i Dan-

morku, svo skal hann einnig vera evangelisk- luterskrar

triiar,

6. gr. Enginn getur tekiSI) vib stj6rninni sem rfkis-

stj6ri, nema hann åfeur hafi svari?) ei& [)ann, sem fyrir

er mælt um i 7. grein grundvallarlaganna.

7. gr. Åmeban rlkisstjéri hefir rikisstjårn å hendi,

gengur hann i stab konungs i stjornarlegu tilliti. Hanø

framkvæmir konungs vald, og er åbyrgbarlaus eins og

konungurinn; råbgjafarnir hafa stj6rnaråbyrgbina,

8. gr. Ef rikisstjåri getur ekki eba vill ekki taka

vib stj6rninni, eba hann deyr eba verbur ofær til, ab

hafa stjornina å hendi, eba hann æskir ab fara fra,

skal rikisråbib tafarlaust stefna saraan rikis{)inginu, og

gjorir joab å sameinubum fundi åkvorbun um kosningu

annars rikisstj6ra.

9. gr. Rikisråbib skal åvallt hafa stj6rn a hendi

um stundar sakir, l)egar svo stendur å, ab rikisstj6ri

ekki tekur vib henni |)egar i stab, eba seinna fer fra.

Eptir |)essu eiga allir hlutabeigendur sjer abhegba.

— Gefib å Amaliuholl, 11. dag febriiarm. 1871.

Samkvæmt åbur greindura logum hefir hans håtign

konungurinn 18. névbr. 1871 gefib ut svo låtandi
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Konunglega Augl^sing um J)alSi, a6 rilds8tj6rn 1872.

sknli falin å hendur nkisarfa i fjærvist konungs: 27. Januar.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

I)are?) Vjer hofum i hyggju a& fer&ast til utianda, viljum

Vjer samkvæmt 1, grein i logum, 11. febr.
J). å., um

nkisstj6rn, [)egar svo stendur å, a?) konungur ekki er

oi*?)inn fullti?)a, eha. er sjukur e&a fjærverandi, aJb rikis-

fiy6rn
i fjærvist Vorri sje falin å hendur rikisarfanum.

I>vi birtum Vjer hjerme& Vorum kæru og truu

b^gnum, ah sonurVor elskulegur, hans konunglega tign,

krénprinz Christian Frederik Vilhelm Carl, tekur viS

^ikisstjérn
i Voru nafni. fra 21. m. l)angab til Vjer

Hornum heim aptur.

Gefi& i AmaliuhOlI, 18. dag n6vbrm. 1871.

t>etta skal hjermeb kunngjSrt olluni {)eim, sem hlut

ab rxiiW^ — I fyrirsæti rå?)gjafanna 27. dag januar
1872.

^
Bekj endtgj or else, hvorved Lov omRegjeringens

^^else
i Tilfælde af Kongens Drayndighed, Sygdom

^|ler Fraværelse af 11. Februar 1871 og allerh. Kund-
^J^relse angaaende Overdragelse af Regjeringens Fo-
^®^se under Kongens Fraværelse af 18. Novbr. 1871

^^"^^igjores paa Island.

Under 11. Februar 1871 har H. M. Kongen stad-

^^^tet folgende

Lov om Regjeringens Forelse i Tilfælde af Kon-
^^os Umyndighed, Sygdom eller Fravæselse:

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

^*^^gende Lov:

§ 1. Er den regjerende Konge paa Grund af

ygdom eller Fraværelse forhindret fra selv at fore
ti

^gjeringen, overdrager han dens Forøise til Thron-

^^Jgeren, hvis denne er myndig, tilstede og ikke ved

I
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1872. Sygdom forhindret, og i modsat Fald indsætter han

27. Januar, en Rigsforstander.

Dersom Kongen ikke er i Stand til selv at træffe

den fornodne Bestemmelse om Regjeringens Forelse i

de ovenangivne TiJfælde, eller han reiser ud af Riget

uden at have gjort det, sammenkalder Statsraadet ufor-

tQvet Rigsdagen. Naar da denne i en forenet Samling

har erkjendt Nodvendigheden, overtages Regjeringens

F.^^else af Thronfolgeren, om han er myndig, tilstede

og ikke ved Sygdom forhindret, og i modsat Fald ud-

nævner den forenede Rigsdag en Rigsforstander, Til

et gyldigt Valg udfordres, at den Valgte har faaet

over Halvdelen af de afgivne Stemmer. Opnaar Ingen

dette ved forste Valg, foretages et frit Omvalg, og

hvis derved heller ikke Nogen opnaar Halvdelen af

Stemmerne, foretages et bundet Valg mellem de Tvender

som have faaet flest Stemmer.

Er Regjeringens Forelse i de foranforte Tilfælde

bleven overdragen til en Anden end Thronfolgeren?

overtager denne dog samme, naar de Grunde, der have

hindret ham heri, senere maatte falde bort. Er der

Tvivl i saa Henseende tilstede hos Statsraadet, sam*

menkalder det ufortovet Rigsdagen, som afgjor Sageo

i en forenet Samling.

§ 2. Er der Grund til at frygte, at Thronfolgeren

ved Kongens Dod vil være umyndig eller af andeo

Aarsag ude af Stand til strax at tiltræde Regjeringeo»

træffes der af Kongen med Rigsdagens Samtykke Be-

stemmelse om Regjeringens Forelse ved en Rigsfor-

stander. Dor Kongen, uden at saadan Bestemmelse

er truff'en, sammenkalder Statsraadet ufortovet Rigs'

dagen, som i en forenet Samling vælger en Rigsfor^

stander efter Reglerne i § 1.

§ 3. Gaar Thronfolgen ved den umyndige Konges

Dod over. paa en anden umyndig Konge, vedbliver den

Rigsforstander, der har f6rt Regjeringen i den afdode
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Konges Navn, at fore den ogsa^ i den nye Konges 1872.

Navn. 27. Januar.

§ 4. Er ved Kongens D6d Thronfolgeren fra-

værende fra Riget, sammenkalder Statsraadet Rigs-

dagen, der i en forenet Samling bestemmer en Tid,

inden hvilken han skal vende tilbage for at overtage

Regjeringen, samt afgj5r i Forbindelse hermed, om
Statsraadet imidlertid skal fore Regjeringen, eller om
en Rigsforstander skal indsættes.

§ 5. Rigsforstanderen maa være en myndig og

til Thronen arveberettiget Prins eller en fuldmyndig

Mand, som har dansk Indfodsret og horer til den

evangelisk-lutherske Kirke.

§ 6, Ingen kan tiltræde Regjeringeqs Forelse

som Rigsforstander, forinden han har aflagt en saadan

edelig Forsikring som den, der omhandles i Grund-

lovens § 7.

§ 7. Rigsforstanderen træder, saalænge han forer

Regjeringen, i statsretlig Henseende i Kongens Sted,

Han udover den kgl. Myndighed og nyder den samme

Ansvarsfrihed som Kongen; Ministrene ere ansvarlige

for Regjeringens Forelse.

§ 8. Dersom Rigsforstanderen ikke kan eller vil

tiltræde Regjeringens Forelse eller dor eller bliver ude

af Stand til at vedblive med Regjeringens Forelse elier

onsker at fratræde denne, har Statsraadet ufortovet at

indkalde Rigsdagen, som i en forenet Samling tager

Bestemmelse om Udnævnelsen af en anden Rigsfor-

stander.

§ 9. Regjeringen fores midlertidig af Statsraadet

i alle Tilfælde, hvor Rigsforstanderen ikke umiddelbart

overtager den eller senere ophorer med at fore den.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette, —
Givet paa Amalienborg den 11. Februar 1871.

I Henhold til foranstaaende Lov har H. M. Kongen

dernæst under 18. Novbr. 1871 udstedt folgende
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1872. Allerhojeste Kund g j oreise angaaende Over-

dragelse af Regjeringens Forelse under Kongens Fra-

værelse til Thronfolgereo,

(se foran under 18. Novbr. 1871, S. 145.)

Hvilket herved kundgjores for alle Vedkommende.

— Konseilspræsidiet den 27. Januar 1872.

27. Januar. Foiordiiing om Pension for afskediget 2den

Assessor og Justitssekretær i den kgl. islandske

Landsoverret, Benedikt Sveinsson. Xhavn den

27. Januar 1872. — Isl. Foreet og Resol. Protok. 1872

Nr. 6. Tibindi um stjornarmålefni fslands III, S. 245, jfr. S.

166 '); Lovtid. for Kgr. Danmark 1872, Tillæg S. 4, jfr. Mini-

eterialtid. s. Å. B, S. 162—63; Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1872

S. 25; TiUnåi fra alfingi fslendinga 1873 II, S. 285.

Tilskipun um eptirlaun handa o2)rura yfird6raara

og jiistizsekretera i hinum konunglega islenzka lands-

yfirrjetti, Benidikt Sveinssyni, sera hefir verib vikib fra

embætti.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir aJb Vjer hofum me&tekib J^egniegt ålitsskjal Vors

triia alj)ingis um fruravarp, sem fyrir l)ab hefir verilb

lagt, til tilskipunar um eptirlaun handa obrura yfir-

démara og jiistizsekretera i hinum konunglega islenzka

landsyfirrjetti Benidikt Sveinssyni, sem hefir verib vikib

fra embætti, — en frumvarpib var samhijo&a tilskipun

til bråbabirgba, er Vjer h(3fum gefi& ut 1. dag aprilra.

f. å. —
,
bj6&um Vjer og skipum fyrir å {)essa leib:

O&rum yfirdomara og jiistizsekretera i hinum kon-

unglega islenzka landsyfirrjetti Benidikt Sveinssyni,

jfr. nærmere Tftindi fra aljiingi fslendinga 1871 1, S. 7,

13, 15, 832-37, 859-63, 911 og II, S. 153-57, 488-
507, 527-28, 616-19.
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sem hefir veri& vikit) fra embætti, skulu veittir 450 rd. 1872.

ur hinum islenzka ]ahdssj6ibi i arleg eptirlaun fra J-^t'^^^^
april f. a.

Eptir })essu eiga allir Iilutabeigendur sjer [jegnlega

ab heg&a. -- Gefib å Åmaliuhol] 27. dag januarm, 1872.

Forordning om Pension for afskediget 2den

Assessor og Justitssekretær i den kgl. islandske Lands-

<^verret, Benedikt Sveinsson.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt, med en af Os under 1. April

A. udstedt forelobig Anordning stemmende Udkast

en Anordning om Pension for afskediget 2den As-
sessor og Justitssekretær i den kgl. islandske Lands-

overret Benedikt Sveinsson, byde og befale Vi, som
folger:

Afskediget 2den Assessor og Justitssekretær i den

islandske Landsoverret Benedikt Sveinsson til-

^^gges der af den islandske Landskasse 450 Rd. i

aarlig Pension fra 1. April f. A. at regne.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

rette. — Givet paa Amalienborg den 27. Januar

3872.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 12. Febr.

*^^6r Island, angaaende Refusion af Althings-

^nikostninger. Khavn den 12. Februar 1872. —
^s^' Kopib. 1872 Nr. 85. Tffiindi um stjornarmålefni fslands

S. 254-55.

I Anledning af det i Hr. Stiftanitra.'s behgl. Skriv.

6. Novbr. f. A. reiste Sporgsmaal, om detBelob af

XXI. B. 11
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421 Rd. 3 Sk., der den 31. Marts f. A. henstod upaa-

iignet af de af Statskassen foreskudte Althingsomkost-

ninger, bor tilfalde Statskassen eller den islandske

Landskasse, skulde man til behgl. Efterretning ikke

undlade herved tjenstl. at melde, at det ved de forud

for Vedtagelsen af Lov om Islands forfatningsmæssige

Stilling i Riget af 2. Januar f. A. gaaende Forhand-

linger mellem vedkommende Folkethingsudvalg og Ju-

stitsministeriet er blevet udtrykkelig udtalt af dette

sidste, at Restancer paa islandske Indtægter, bevilgede

ved Finansloven for 1870—71 eller tidligere Finans-

love, uden Hensyn til, naar de i Virkeligheden maatte

blive indbetalte, skulde tilkomme den almindelige Stats-

kasse, og at dette ogsaa gjaldt de Belob, der ind-

komme til Refusion af de af Statskassen bevilgede

Forskud til Omkostningerne ved Afholdelsen saavel af

tidligere Althing, som fornemmelig af Althinget 1869.

Som Folge heraf kan det ligeoverfor Statskassen ikke

komme i Betragtning, at det omhandlede Belob ikke

i rette Tid er blevet paalignet, og vil der derfor af

det af Hr. Stiftamtm. for 1871 paalignede Belob være

at fore 421 Rd. 3 Sk. til Indtægt for Statskassen.

i2.Febr. Forordning om Oprettelsen af Landbrugs-

skoler i Island, Khavn den 12. Febr. 1872. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1872 Nr. 7, Lovtid. for Kgr.

Danmark 1872, i Tillæget S. 14—15, jfr. Ministerialtid. 1872 B,

S. 163-64 og for 1871 i Tillæget S. 163-64; Tibindi nm
stjornarmålefni Islands III, S. 256—58; Algreen-Ussings Lov-

saml. 1872 S. 68-69; Ti&indi fra alliingi Llendinga 1873 II,

S. 290-91.^)

^) Til nærmere Oplysning kan efterses Tf&indi fra alfiingi

Islendinga: 1863 I, S. 53—56, 179-87, 195-97, 374-82
og II, S. 18, 462-69 og508—2S (jfr.Kgl.Bekjendtgjorelse

til Althinget 31. Maj 1867); 1869 1, S. 34, 74-77, 386—

1
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Tilskipun um stofnun buna&arskéla a Islandi. 1872,

Vjer Christian hinn Niuudi &c. Gjorum kunnugt: ^^^^

Eptir a& Vjer hofum mebtekiS J^egnlegt ålitsskjal Vors

trua all)ingis um frumvarp, sem fyrir l)a& hefir verib

lagt, til tilskipunar um stofnun biina&arskola å Islandi,

bjå&um Vjer og skipum fyrir å })essa lei&:

1. gr. Svo fljott sem j^vi vertur v'ih komib, skal

stofna einn e&a fleiri bunafearskéla i hverju amti å Is-

landi, sem skulu vera til fyrirmyndar um landbiistjorn,

jar?)yrkju og fjårrækt; l)ar skulu og ungir raenn eiga

kost å Sib o&last bæSi J^a verklegu og boklegu menntun,

sem nauSsyn er å, i [)eim greinum, sem nefndar voru,

2. gr. D6msraålastj6rnin skal gjora hinar nå-

kvæmari åkvar&anir um fyrirkomulag sk6Ianna og stjorn

J)eirraj eptir ab hiin um ^ab efni er biiin a& bera sig

saman vib amtmann J)ann, sem i hlut å. |)egar amt-

ma&ur byr til uppåstungur l}ær ura l)etta efni, sem }DOrf

er a, skal hann kvebja sjer til rabaneytis tvo
l)j6()-

kjorna al|)ingismenn, jarbyrkjufréban mann og reyndan

og hygginn bonda.

3. gr. Til J)ess ab borga meb kostnabinn vib skola

l)å, sem kunna ab verba stofnabir samkvæmt J)essari

tilskipun, må å åri hverju fyrst um sinn jafna nibur å

allar jarbir i hverju amti i mesta lagi IV2 skilding å

hvert jarbarhundrab eptir hinni n;^ju jarbabok.

4. gr- Gjald })etta skal åbuandi jarbarinnar greiba,

og skal syslumabur heimta {)ab å raanntalsl)ingum hvert

år. Dåmsmålastjornin åkvebur, hvenær fara eigi ab

heimta gjaldib i hverju amti.

Eptir l)essu eiga allir hlutabeigendur sjer f)egnlega

ab hegba. — Gefib å AmaliuhoU, 12, dag febriiarm.

1872.

88, 450-51 og II, S. 104-05, 218-21, 242-43; 1871 I,

S. 7, 10, 12, 266-82, 311-24, 512 og II, S. 147-49,

252-55, 265-66, 323-25.

11"*
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1872. Forordning om Oprettelsen af Landbrugsskoler

12. Febr. i Island.

Vi Christian den Niende &c. G. V; Efterat Vi

have modtaget Vort tro Ålthings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning an-

gaaende Oprettelsen af Landbrugsskoler i Island, byde

og befale Vi, som folger:

§ 1. Saasnart ske kan, bliver der i hvert af Is-

lands Amter at oprette en eller flere Landbrugsskoler,

som skulle tjene til Monster med Hensyn til Landhus-

holdning, Jorddyrkning og Kvægavl, og hvor tillige

unge Mennesker kunne erholde den fornodne praktiske

og theoretiske Uddannelse i de nævnte Retninger.

§ 2. De nærmere Bestemmelser med Hensyn til

Skolernes Indretning og Bestyrelse træffes af Justits-

ministeriet efter forudgaaet Forhandling med vedkom-

mende Amtmand. Ved Udarbeidelsen af de i saa Hen-

seende fornodne Forslag har Amtmanden at tage to

folkevalgte Althingsmænd, en theoretisk dannet Land-

mand og en erfaren og forstandig Bonde paa Raad

med sig.

§ 3. Til Dækning af Udgifterne ved de Skoler,

der maatte blive oprettede i Henhold til nærværende

Forordning, kan der indtil videre aarlig paalignes samt-

lige Jordejendomme i Amtet i det Hojeste I1/2 Sk. af

hvert Jordhundrede efter den nye Jordebog.

§ 4. Afgiften udredes af Jordens Bruger og op-

kræves af Sysselmændene paa Mandtalsthingene hvert

Aar. Justitsministeriet bestemmer, fra hvilken Tid

Opkrævningen skal tage sin B^yndelse for hvert Amts

Vedkommende.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd- have

at rette, — Givet paa Amalienborg den 12, Februar

1872.
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Forordning for Island om Hospitalsafgift af ^872.

Fiskefangst. Kliara den 12. Februar 1872. — ^lJ^
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1872 Nr. 8. Lovtidende for Kgr.

Danmark 1872, Tillæget S. 20-22, jfr. Ministerialtidende for

1872 B. S. 167—70 og for 1871 i Tillæget S. 8V-91; Ti'Sindi

um stjornarmalefni fslands III, S. 271 — 74; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1872, S. 65-68; Tibindi fra allnngi Islendinga 1873

II, S, 285-87.

Tilskip un handa Islandi uni spitalagjald af sjåvar-

afla.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum me&takit) })egnleg.t ålitsskjal Vors

trua al})ingis um frumvarp, sem fyrir })a^) hefir veri&

lagt, til tilskipunar um gjald spi'taialilutannaj sem svo

eru nefndir, bjobumVjer og skipum fyrir å Ipessa leib:

1. gr. Spitalahlutir skulu greiddir af sjåvarafla

]Deim, er fæst å [iilskip, opin skip, båta og byttur vi&

Island, og Jjar er iagbur å land, eptir Jieim reglum, er

nu skal sagt;

a) af allskonar flski, sem er verka&ur sem saltfiskur,

skal af hverju tolfræ&u hundrabi goldin 1/3 alin

;

b) af allskonar fiski, sera er hertur, eba sem er seldur

overkaSur, skal af hverju tolfræbiu hundrabi goldin

1/4 alin

;

c) af fiski, sem saltabur er i tunnnr, skal goldin V2

alin af hverri tunnu;

d) af hverri tunnu håkarlslysis elur jafngildi hennar

af håkarlslifur skal greidd 1 alin, en af hakarl-

inum sjalfum greibist ekkert gjald.

^) Til nærmere Oplysning om Sagen kan efterses Tibindi um
stjornarmalefni fslands III, S. '274—80; Ti'bindi fra alfingi

Islendinga: 1869 I, S. 34, 52-61, 180,452-507,797-817

og II, S. 93-102, 250-57, 321-27, 335-38; 1871 I,

S. 7, 13, 15, 424-70, 665—95, 780 og II, S. 130-37,

301-08 394-402, 469—75.
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1872, Gjald [mh, sem uin er rætt uudir stafli&unum a,

2. Febr. b og c, skal greitt, hvort sem fiskurinn er ætla!)ur til

neyzlu i landinu sjalfa e5ur til titflutnings.

Af l)vi, sera ekki neraur hålfu hundra&i e&a liålfri

tunnu, skal ekkert gjald greitt, en af hålfu hundra&i

e&a hal fri tunnu og l^ar fram yfir skal goldib einsog af

fullu hundra&i e&a heilli tunnu.

2. gr. GjaldiS rennur i læknasjo&inn islenzka og

skal i fyrsta skipti heimtab saman eptir l)essari til-

skipuu fyrir timabilib fra 12. raaim. til 31. desembenn.

1872, og sibau fyrir hvert år fra 1. januarin. til 31.

desemberm.; skal [)ab goldib i peningum eptir mebal-

ver&i å hvoru ura sig, fiski og lysi, i verfelagsskrå

hvers års.

3. gr. Eigendur båta eba skipa skulu grei&a spit-

alagjaldib af hendi, ef ^Qir eru innanhrepps, ella for-

nienn. Eigi fleiri skip saman, og sjeu eigi allir innan-

hrepps, ^å skulu l^eir grei&a allt gjaldib, sem innan-

hrepps eru, Ef forma&urinn å ab grei&a gjaldib, og

sje hann utansveitarmabur, skal hann hafa greitt hrepp-

sj6ra eba logreglustjora gjaldib, åbur haun fer burtu lir

hreppnum. Sje [)ab gjort åbur en hinn nyja verblags-

skrå hefir oblazt gildi, skal gjaldib greitt eptir verb-

lagsskrå jieirri, sem |)å er i gildi. Fari hann burt ur

hreppnum ån J^ess ab greiba gjaldib, skal hann sæta

5—20 rd. sekt, og rennur hiin i læknasjobinn.

Greibandi hefir rjett til endurgjalds af ollnm l)eim,

sera hlut taka af skipi l)vi, ab hlutfalli rjettu, og må

hann, åbur en så, sem hlut tekur, fer frå skipi, leggja

hald å svo raikib af hlut hans, sem nægir til })ess ab

borga hluta hans af gjaldinu.

4. gr. Hreppstjorarnir og bæjarstjornin i kaup-

stobunum skulu halda nåkvæma skrå um alla båta,

opin skip og j)ilskip, sem hofb eru til fiski- eba hå-

karlaveiba i hreppnum, eba umdæmi bæjarins å hverju

åri, — fyrsta skipti å timabilinu frå 12. maira. 1872

til årsloka, — og skal |)ar skyrt frå eigendum skipa
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og båta, og, ef einhver j^eirra er utanhreppfima&nr, e&a 1872.

Å ekki heiina i kaupstaBnum, jDa einnig fra formonnum. 12. Febr.

Ura fyrri hluta janiiarm. skulu jm næst hrepp-
--^^

stj6rar og bæjarstj6rnin i kaupsto&unura heimta af

eigendnm båtanna og skipanna, e&a formonnum J)ær

sk^rslur, sera raeb l)arf til [}ess a& åkve&a gjaldib sam-

kvæmt 1. gr, ab framan. pen eru skyldir til ab låta

til joessar skyrslur uppå æru og trii. Skyri ])eir ekki

svo nåkvæmlega fra, ab gjaldib verbi åkvebib eptir J)vi,

skulu hreppstjorar, eptir ab [)eir hafa litvegab {)ær itar-

legri upplysingar, sem fengnar verba, og jafnframt tekib

til greina skyrslur annara gjaldenda um joetta, setja

gjaldib eptir ^vi, sem j^eir geta næst komizt. I kaup-

stobunnm skulu tveir af rjettinum utnefndir og eibfestir

ovilhallir raenn åkveba gjaldib.

5. gr. Siban skulu skrårnar yfir gjaldendur, og

yfir upphæb ])å,, sem afgjaldib skal reiknab eptir, lagbar

fram ollum til sy^nis hjå breppstj6ranum i 14 daga, og a

baun|)vinæst ab senda{)ær syslumanni innan lokafebruar-

manabar. I kaupstobunum skulu skrår [)essar lagbar

fram almenningi til synis i 14 daga å sama stab og

niburjofnunin til bæjarsjobsins, og skal bæjarstjornin

skila Jjeim til bæjarfogeta meb sama fresti og åbur var

getib. pegar bæjarfogetinn, og i sveitunum sysiumabur

hafa rannsakab og endurskobab skrår l)essar, skal gjaldib

heimt inn å manntalsjDingum eptir skrånum. fjyki syslu-

manni eba bæjarfégeta åstæba til ab efast um ab

skrårnar sjeu åreibanlegar, eiga })eir ab gjora Jjær rann-

soknir, sem jourfa ^jkir i j^essu efni, og hefja åbyrgb

å hendur J)eim, er i hlut eiga, fyrir Jmb.

6. gr. Segl nokkur gjaldjjegna rangt til aflal)ess,

sem greiba skal gjaldib af, skal hann sæta 10—20 rd.

sekt til læknasjobsins ; ennfremur skal hann til sama

sjobs greiba {jrefalda upphæb vib gjald [)ab, sem hann

hefir dregib undan.

Mål, sem risa af afbrotum gegn åkvorbunum i

tilskipun J)essari, skal farib meb sem opinber logreglu-
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1872. mal, nema l)vi aB eins, ab lagabrotib var&i raeiri hegn-

12. Febr. iogu en sekt,

7. gr. Innan loka oktobermana&ar år hvert a

sysluma&ur eba bæjarfogeti ab senda stjorn læknasjo&sins

reikning yfir alla spitalahlutina i syslunni e&a kaup-

sta&num si&astli&ib ar, og um leib grei&a henni fjoB.

Reikningi J)essuui skulu fylgja skrår hreppstjora e&a

bæjarstjornar, er åbur var geti&.

8. gr. Um spkalahluti af fugia tekju, a& lunda

tekju meh talinni, skulu åkvarBanir {)ær, sem settar eru

i konungsbrjefi 26. maim. 1824, gilda framvegis einsog

hingab til,

Eptir t)essu eiga allir hluta&eigendur sjer l^egnlega

aJb hegba. — Gefib å AmalluhOlI, 12. dag februarm.

1872.

Forordning for Island om Hospitalsafgift af

Fiskefangst.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning om

Erlæggelsen af de saakaldte Hospitalslodder, byde og

befale Vi, som folger:

§ 1. Af den Fiskefangst, som erholdes fra Dæks-

fartojer. aabne Fartojer, Baade og Joller ved Island

og der oplægges, skal svares Hospitalslodder efter fol-

gende Regler:

a) Af al Slags Fisk, som tilvirkes til Saltfisk, svares

Alen af hvert stort Hundrede (6 Snese),

b) Af al SJags Fisk, som tilvirkes til Haardfisk eller

sælges utilvirket, svares V4 Alen af hvert stort

Hundrede,

c) Af hver Tonde Fisk, som tilvirkes ved Nedsalt-

ning, svares V2 Alen.

d) Af hver Tonde Tran eller det tilsvarende Kvantum

Lever, som erholdes af Haakale, svares I Alen,

men af Haakalen selv svares ingen Afgift.
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Den under Litra a, b og c omhandlede Afgift 1872.

svaresj hvad enten Fisken er bestemt til Fortæring i 12. Febr.

Landet selv eller til Udforsel.
—

—

Afgiften beregnes ikke af de Dele af Hundredet

eller Tonden, som ere mindre end Halvdelen heraf;

tuen af et halvt Hundrede eller en halv Tonde og der-

over beregnes Afgiften som af et fuldt Hundrede eller

en hel Tonde.

§ 2. Afgiften, som tilfalder den islandske Læge-

fond og forste Gang bliver at opkræve efter denne

Forordning for Tidsrummet fra den 12, Maj til den

31. December 1872 og senere for hvert Aar fra den

1. Jannar til den Sl.Decbr., erlægges i Penge og be-

regnes efter den i hvert Aars Kapitelstaxt opforte

Middelværdi henholdsvis for Fisk og for Tran.

§ 3. Afgiften udredes af Baadenes eller Far-

tojernes Ejere, naar de ere hjemmehorende i Reppen,

ellers af Forerne. Ejes Baaden eller Fartojet af Flere,

af hvilke kun Nogle ere hjemmehorende i Reppen, ud-

i*edes hele Afgiften af disse. Hvis Foreren i det Til-

fælde, at han skal udrede Afgiften, er hjemmehorende

» en anden Rep, skal han have erlagt samme til ved-

kommende Repstyrer eller Politimester, forinden han

forlader Reppen. Sker dette , inden den nye Ka-

pitelstaxt træder i Kraft, erlægges Afgiften efter den

da gjældende Kapitelstaxt. Forlader han Reppen uden

at have erlagt Afgiften, straffes han med en Bode af

^-20 Rd., som tilfalder Lægefonden.

Afgiftsyderen har Ret til Erstatning af alle Lod-

bagerne i Fangsten i Forhold til deres Andele og til,

mden vedkommende Lodtager forlader Baaden eller

^^'artojet, at lægge Beslag paa en saa stor Del af dennes

^^angst, som er tilstrækkelig til at dække hans Anpart
af Afgiften.

§ 4. Repstyrerne og i Kjobatæderne Kommunal-
bestyrelsen skulle fore en nojagtig Fortegnelse over
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1872, alle smaa og store aabne Baade og Dæksfartojer, som
2. Febr.

i Reppen eller Kjobstaden i hvert Aar — forste Gang
i Tidsrummet fra 12. Maj 1872 til samme Aars Udgang
— ere blevne benyttede til Fiske- eller Haakalefangst,

med Angivelse af deres Ejere og, hvis nogen af disse

ikke er hjemmehorende i Reppen eller Kjobstaden,

tillige af deres Forere.

I den forste Halvdel af Januar Maaned skal der-

næst Repstyreren og i Kjobstæderne Kommunalbesty-

relsen affordre Baadenes eller Fartojernes Ejere, hen-

holdsvis Forere, de Oplysninger, som ere nodvendige

til at beregne Afgiften i Overensstemmelse med foran-

staaende § 1. Disse ere forpligtede til at meddele de

forlangte Oplysninger paa Tro og Love. Meddele de

ikke saa nojagtige Oplysninger, at Afgiften efter dem

kan beregnes, skal Repstyreren efter at have tilveje-

bragt de yderligere Oplysninger, som i saa Henseende

kunne skaffes tilveje, samt med fornodent Hensyn til

de ovrige Skattepligtiges Angivelser herom ansætte

den Paagjældendes Afgift efter bedste Skjonnende. I

Kjobstæderne foretages denne Ansættelse af tvende

dertil af Retten udmeldte og edfæstede upartiske

Mænd.

§ 5. Fortegnelsen over de Afgiftspligtige og det

Belob, hvoraf Afgiften for hver Enkelts Vedkommende

bliver at beregne, skal derefter henligge til almindeligt

Eftersyn i 14 Dage hos Repstyreren, hvornæst han

inden Februar Muaneds Udgang ' indleverer samme tii

Sysselmanden. I Kjobstæderne henlægges Fortegnelsen

til almindeligt Eftersyn i 14 Dage paa samme Sted,

hvor den kommunale Ligning fremlægges, og indsendes

derefter inden den fornævnte Frist af Kommunalbe-

styrelsen til Byfogden. Efterat dernæst denne og for

Landdistrikternes Vedkommende Sysselmændene have

underkastet Fortegnelserne den fornodne Undersøgelse

og Revision, opkræves Afgiften efter Fortegnelserne
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paa Mandtalsthingene. Finder Sysselmanden eller By- 1872.

fogden Anledning til at betvivle Rigtigheden ^^^^^^^'^^12^^^^:

sendte Fortegnelser, anstiller han de i saa Henseende

fornodne Undersøgelser og drager de Vedkommende til

Ansvar herfor.

§ 6. Har nogen Afgiftspligtig gjort urigtig An-

givelse af den afgiftspligtige Fangst, straffes han med

eu Bode a£ 10—20 Rd., som tilfalder Lægefouden, og

tilpligtes derhos at udrede til denne det Tredobbelte

af det besvegne Afgiftsbelob.

Sager i Anledning af Overtrædelser af nærværende

Forordnings Bestemmelser behandles, forsaavidt de ikke

egne sig til hojere Straf end Boder, som offentlige

Politisager.

§ 7. Inden Udgangen af Oktober Maaned hvert

Aar har Sysselmanden eller Byfogden til Lægefondens

Bestyrelse at indsende et med Repstyrerens eller Kom-
munalbestyrelsens fornævnte Fortegnelser ledsaget Regn-

skab over samtlige i det forlobne Aar i vedkommende

Syssel eller Kjobstad faldne Hospitalslodder og sam-

tidig st indbetale Belobet.

§ 8. Med Hensyn til Hospitalslodder af Fugle-

fangst, Sopapegojefangst derunder indbefattet, forblive

de i Reskr. af 26. Maj 1824 indeholdte Bestemmelser

fremdeles i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 12. Februar

1872.

Forordning for Island om Silde- og Graasej- 12. Febr

fiskeri med Not. Khavn den 12. Febr. 1872. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1872 Nr. 9. Lovtidende for Kgr.

Danmark 1872, Tillæget S. 17—19, jfr. Ministerialtidende for

1872 B, S. 165—67 og for 1871 Tillæg S. 77-81; Ti?)indi um
stjornarraalefhi fslands III, S. 264—71; Ålgreen-Ussings Lov-
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1872. eaml. 1872 S. 62-64; TiUnåi fra al{>iiigi fslendinga 1873 U,

12. Febr. S. 292-94.^)

Tilskipun fyrir Island um sildar- og upsaveiM

ineb not.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorura kuuaugt:

Eptir at) Vjer hofuin meBtekib {)egnlegt ålitsskjal Vors

trua alj)ingis um fruravarp, sem fyrir J>a& hefir veri&

lagt, til tilskipunar fyrir Island um sildarveibi meb not,

bjé&um Vjer og skipum fyrir å joessa leit:

1. gr. Sjerhverjum peim, sem heimilt er ab fiska

i landhelgi, skal leyft, ab kroa af sild e&a upsa raet)

not upp ab landi annars manus, og draga veibina J^ar

a land; svo må hann og setja J)ar båta, nætur og onuur

veibarfæri a. land upp til abgjorbar og l)erris, og salta

{)ar nibur aflann; en gjalda skal hann fyrir allt l)etta

landshlut, 4 af hundrabi af veibinni.

2. gr, Gjori notarmenn meb ^essu skaba a tuni,

engjura eba haga eba å friblystu æbarvarpi eba sela-

lognura, eba [)ab verbi alraennuni afnotum landeignar-

innar til fyrirstobu, skulu fyrir psib koma sanngjamar

skababætur, sem ovilhallir menn, er rjetturinn nefnir

par tii, skulu meta, ef monnum kemur ekki saman,

3. gr. Landshlutur fellur undir åbuanda Jjeirrar

j årbar, Jiar sem gj al da skal Ian dshlut, J)ott eigi sj e

hann eigandi jarbarinnar, nema obruvisi sje um samib

milli hans og landsdrottins.

4. gr. HaQ fleiri en einu tilkall tii landshlutar af

landi, J^ar sem landshlut skal greiba, er notarformann-

inum heimilt, ab borga landshlut allan og skababætur

fyrir skemmdir, sem kunna ab hafa orblb å landeign-

inni, til einhvers l^eirra, nema umbobsmabur gefi sig

fram af heudi allra hinna, sem hlut eiga ab måli.

Til nærmere Oplysning om Sagen kan efterses Tibindi fra

aljnngi fslendinga 1871 I, S. 7, 9, 50, 151-61, 234-45,

780 og II, S. 123-29, 226-29, 244-47, 478-84.
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5. gr. |)egar n6t er upp dregin, er forma&ur 1872.

skyldur til, åbur en n6tarmenn fara burt, a& segja til 12. Febr.

vei&arinnar })eira, sem eptir næstu grein a undan å ^
^

hlut ab niåli, og svo framarlega sera monnum ekki hefir

l'^oraib samau um anna&, skal j^a [)egar gjalda lands-

hlut meb fieim parti af vei&inni, sem logåkveBinn er,

Og i I)vi, sem vei&st hefir. Sje ekki farib eptir åkvor&un

tessari, e&a e£ rangt er sagt til vei&arinnar, skal lands-

hlutur goldinn tvofailt. Sje rangt sagt til vei&arinnar

i sviksamlegum tilgangi, kemur j^ab l)ar a& auk undir

hin almennu hegningarlog.

6. gr. Båtar, vei&arfæri og afli noteigenda skulu

standa i vebi fyrir landshlut og ska£)ab6tum eptir 2.

grein.

7. gr. Sje not logb a helgidegi, og sild e&a upsi

kroa&ur inni, skal »gjalda 2—50 rd. jjoknun til fåtækra-

sjoSs hreppsins, eptir ])vi hvernig drættinum er varib

og åkvor&uu sysluraanns. {)essa {)6knan ma taka

logtaki,

8. gn pSLT sem nåt er logb, må, eptir ab biiib er

ab gefa ut streng og byrjab å lagningunni, og {jessu er

haldib åfrara ån |)ess ovanaleg tof eigi sjer stab, engin

veibarfæri leggja nibur å ]}vi svibi, sem ætlazt må å ab

Gotin lyki fyrir.

Sje net åbnr utiogb, sem eru })vi til fyrirstobu ab

Uotin verbi dregin og fest, hefir formabur notarinnar rjett

til ab taka {)au upp ellegar ab draga notina i land, og,

ef til vill, hin utiogbu net meb, ef hann bætir eiganda

skaba og veibispjoll.

Nii er not fest og liggur yfir veibarfærum, j)å raå

l>au eigi upp taka ån saml)ykkis notarformanns. {)ar

å moti skal noteigandi, |)egar svo å stendur, annabhvort

skila veibarfærunum jafngobum, åbur 12 stundir libi,

^ba bæta I)au meb obrum nyjum og oabfinnanlegum, eba

t»orga l^au i peningum tvennu verbi. Åuk j^essa skal

eiganda bætt veibispjoll eptir [)vi, sem almennt aflast

dægur hvert, unz goldib er.
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72. Net, sem liggja å svi&i {)vi, sem notin lykur fyrir,

^'ebr. ma forma&ur nåtarinnar taka upp a& 6sekju, en borgi

vei&ispjoll,

9. gr. Sitji fleiri en einir notarmenn fyrir sild eBa

npsa, hafa jjeir rjett til n6tlagnar, sem fyrst hafa gefi&

lit notstrenginn og byrja& ab leggja notiua, og sje \)essn

haldib afraui tafarlaust svo sera ver^)ur3 mega engir

hinna tåiraa jiessu.

Nu hafa tvennir notarmenn byrja& ab leggja ut

n6t samstundis og abrir innar, skulu J)eir, ef sild

e&a upsi er i bå&um notum og ytri notin ekki getur

bjargab afla sinum, a&nr en sii innri er upp tekin, hafa

drått i sameiningu, og skal hlutur hvorra fyrir sig

akvebinn eptir åætlun, ef ])eir hafa ekki koraib sjer

O&ruvisi saman.

Nii leggja tvennir notarmenn samstundis, og hvorir

i m6ti obrum, og draga hvorugir notina i land til sinnar

hlibar, |)a skulu peir hafa drått i sameiningu, og skipta

til helminga.

10. gr. Not, sem engin vei&i er i, skal straxupp

tekin, ef eigandi notar, sem utar liggur, og veibi er i,

krefst })ess.

Noteigandi, sem hefir n6t lagba |)annig, ab obrum

er raeinab ab leggja nætur sinar, eba draga ])ær å land,

skal skyldur til, {)egar l)ess er krafizt, ab draga frani

uot sina eba fiytja festar og vorp svo mikib sem verbur,

ån |}ess ab skaba afla sinn.

11. gr. Hver så, er å nokkurn hått reynir ab tålma

notveibi, og eins hver så, er raeb åsettu råbi skemrair

not, sem er logb ut og fest, eba spillir veibinni ab ollu

eba nokkru leyti, skal sæta hegningu eptir tilskipun

jjessari, ab leyti sem l^yngri hegning ekki liggur

vi& verki hans eptir hinum alraennu hegningarlogura.

12. gr. Fyrir brot gegn åkvbrbununum i 8. til

11. grein skulu koma sektir, fra 5 til 200 rd. Sekt-

irnar renoa i landssjob.



Forordn, om Silde- og Graasejfiskeri med Not. 175

13, gr. Me& sektamål eptir tilskipun J)essari skal 1872.

farib seiu opiuber logreglumål. 12. Febr.

Sok skal ni&urfalla, {)egar hluta&eigandi vi& birt-

ingu stefnunnar undirgengst a& borga sekt l)å, sem

tlomarinn hefir stungib uppå i stefnunni innan takinarka

l^eirra, sem nefnd eru i 12. grein, og grei^fir sekt {)essa

og målskostuab a& auki, åSur 3 solarhringar Itei.

Gj6r& {)essa skal doraari boka i domabékina svo

flj6tt sem verbur, um leib og stefaan er logh fram.

14. gr. Um sakarfyrning skal fari& eptir J)vi, sem

fyrir er mælt i 67. grein i hinum almennu hegningar-

Jogum.

Eptir l)essu eiga allir hluta&eigendur sjer })egnlega

ab heg&a. — Gefib å Amaliuholl, 12. dag februarra.

1872.

Forordning for Island om Silde- og Graasej-

fiskeri med Not.

Vi Christian den Niende &c. G. "V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Altliings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning for

Island om Sildefiskeri med Not, byde og befale Vi,

som folger:

§ 1. Enhver, der er berettiget til at fiske paa

Soterritoriet, er det tilladt med Not at indestænge Sild
'

eller Graasej op mod Åndenmands Grund og der at

drage Fangsten iland, saavelsom at bjerge Baade, Noter

Og andre Redskaber iland og der at udbedre og torre

disse samt at nedsalte Fangsten — Alt imod at er-

lægge som Landslod 4 pCt, af samme.

§ 2. Foraarsager 'Notlaget herved Skade paa

Tun, Eng eller Græsmark eller paa fredlyst Ederfugle-

varp eller Garnsætningssteder for Sælhunde eller lægger

Hindring ivejen for sædvanlig Afbenyttelse af Grunden,

vil der herfor være at erlægge billig Erstatning, som



176 Forordn, om Silde- og Graasejfiskeri ined Not

1872. i Mangel af mindelig Forening fastsættes af uvillige,

12.Febr. af Retten udmeldte Mænd.

§ 3. Brugsbesidderen af den Grund, hvor Lands-

lod falder, er berettiget til denne, om han end ikke er

Ejer af Stedet, saafremt ej anderledes mellem ham og

Ejeren derom er vedtaget.

§ 4. Er der flere Landslodsberettigede med Hen-

syn til den paagjældende Grund, staar det Notfor-

manden frit for at erlægge hele Landslodden og Er-

statningen for mulig Skade paa Grunden til hvilken-

somhelst af disse, naar Ingen er tilstede paa samtlige

Vedkommendes Vegne.

§ 5. Ved Optagelsen af Not er Notformanden

pligtig til, forinden Notlaget forlader Stedet, at opgive

Fangstens Storrelse for den efter foregaaende Paragraf

rette Vedkonimenda, og, saafremt der ikke træffes

anden Overenskomst, erlægges da Landslod strax med

den lovbestemte Del af Fangsten in natura. Efter-

kommes ikke denne Bestemmelse eller Fangsten op-

gives urigtig, skal Landslodden tilsvares med det Dob-

belte. Sker urigtigt Opgivende i bedragerisk Hensigt,

kommer derhos den almindelige Straffelov til An-

vendelse.

§ 6. For Landslod og Erstatning efter § 2 hæfte

vedkommende Notlags Baade, Redskaber og Fangst.

§ 7. Naar Not kastes paa Helligdag, og derved
' stænges Sild eller Graasej, skal der til Reppens Fat-

tigkasse erlægges en Kjendelse fra 2—50 Rd. efter

Kastets Beskaffenhed og Sysselmandens Bestemmelse.

Denne Kjendelse kan inddrives ved Udpantning.

§ 8. Hvor Notkast sker, maa, efterat Toug er

udgivet og Noten begyndt at kastes, saafremt dermed

fortsættes uden usædvanligt Ophold, intet Fiskeredskab

udsættes indenfor det Rum, som Noten antages at ville

stænge eller omslutte,

Ere Garn forud udsatte, som ville være til Hinder

for Notens Trækning og Stængning, er Notformanden
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berettiget til at optage dem eller at drage Noten iland 1872.

mnVig derved tillige de udsatte Garn mod Erstat- 12. Febr.

"iog til disses Ejer for tilfojet Skade og Fiskespilde.
"""^^^^

Kommer Noten, naar den er stængt, til at staa

<jver Fiskeredskaber, maa disse ikke optages uden Not-

formandens Saratykke. Derimod skal Notejeren i slige

Tilfælde inden 12 Timer enten tilbagelevere Redskaberne

J Uskadt Stand eller erstatte dem med andre nye og

forsvarlige eller med deres dobbelte Værdi i Penge.

I^esuden tilkommer der Ejeren Erstatning for Fiske-

•^pilde i Forhold til almindelig Fangst for hvert Dogn,

som hengaar, inden Erstatningen erlægges.

Garn, der maatte staa inden i det af Noten om-

s'uttede Rum, er Notformanden berettiget til at optage

'nod Erstatning af Fiskespilde.

§ 9. Hvor flere Notlag vogte paa Sild eller Graa-

sej, er den berettiget til Kastet, som forst bar udgivet

sit Toug og begyndt at udkaste Noten samt uden usæd-

vanligt Ophold fortsætter dermed, og raaa intet andet

Notlag hindre ham heri.

Have to Notlag paa engang begyndt Udkastningen,

>nen det ene indenfor det andet, blive de, hvis der i

begge Noter findes Sild eller Graasej, og det ydre

Notlag ikke kan bjerge sin Fangst, forend den indre

Not er optagen, fælles om Drætten, og hvers Andel

fastsættes i Mangel af mindelig Forening ved Skjon.

Kaste to Notlag, der begge som ommeldt paa en-

gang udgive deres Touge, imod hinanden, og intet af

dem drager Noten iland til sin Side, blive de fælles

om Drætten og dele halvt,

§ 10. Not, i hvilken der ikke er Fangst, skal

paa Opfordring af Ejeren af udenfor staaende Not, i

hvilken der er Fangst, strax optages.

Den Notejer, der har Not staaende saaledes, at

Andre derved forhindres fra at udsætte deres Noter

eller drage samme iland, er paa Opfordring pligtig til

XXI. B. 12
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at trække sin Not frem eller flytte sine Touge og Varp

saaiTieget, som uden Skade for hans egen Fangst lader

sig gjore.

§ 11, Enhver, der paa nogensomhelst Maade soger

at hindre et Notfiske, saavelsom Enhver, der, efterat

Noten er stængt, forsætlig beskadiger samme eller for-

spilder Fangsten i det Hele eller for en Del, straffes

efter nærværende Forordning, forsaavidt Handlingen

ikke efter den almindelige Straffelov medforer hojere

Straf.

§ 12, Overtrædelse af Bestemmelserne i §§ 8—11

straffes med Boder fra 5 til 200 Rd. Boderne tilfalde

Landskassen.

§ 13. Bodesager efter nærværende Forordning be-

handles som offentlige Politisager,

Sag bortfalder, naar Vedkommende ved Stæ.vningens

Forkyndelse vedtager en af Dommeren indenfor de i

§12 fastsatte Grændser i Stævningen foreslaaet Bode

og derhos inden tre Solemærker erlægger denne tillige-

med Sagens Omkostninger,

Om den skete Afgjorelse bliver af Dommeren snarest

muligt at gjore Tilforsel i Retsprotokollen samtidig med,

at Stævningen fremlægges.

§ 14. Med Hensyn til Strafskyldens Forældelse

komme de i den almindelige Straffelovs § 67 indeholdte

Forskrifter til Anvendelse.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 32. Februar

3872.

i2.Febr. Forordiiing om Fremmedes Fiskeri under Is-

land m. V. Khavn den 12. Februar 1872. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1872 Nr. 10. Lovtidende for Kgr.

Danmark 1872, Tillæget S. 15—17, jfr. Ministerialtidende for

1872 B, S. 164-65 og for 1871 Tillæget S. 72—76; Ti&indi

um stjornarmålefni Islands III, S. 258—64; Ålgreen-Ussings
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Lovsaml. 1872, S. 61—62; TÆindi fra al{)ingi fslendinga 1873 1872.
II, S. 288—90 (jfr. nærmere Ti&indi fra al{>ingi Islendinga 1871 \2. Febr.

I, S. 7, 9, 12, 105—17, 138—50, 473, 512 og II, S. 116 - 22,

216-19, 223—26, 317-19).

Tilskipun um fiskivei&ar utlendravi£i Island o. fl.

Vjer Christian liinn Niundi &c. Gjorum kunnngt:

Eptir ab Vjer hofum me()teki& J)egnlegt alitsskjal Vors

trua alj^ingis um fruravarp, sem fyrir ^at hefir verib

lagt til tiJskipunar, sem inni hefir a& halda nokkrar

breytingar a tilsk. 13. juni 1787, I. kap. o. fl., bj6&am

Vjer og skipum fyrir a J)essa lei&:

1. gr, Ef litlendir fiskimenn hafa vi& nokkra fiski-

veibi fyrir strondum Islands innan {)eirra takmarka å

sjo, J)ar sera landhelgi er, eihsog |Dau eru åkve&in i

hinum almenna J)j6&arrjetti, e&a kunna ab verba sett

fyrir Island rae& sjerstaklegum saraningum vi& abrar

l)jobir, skulu l)eir sæta 10—200 rd. sektum.

2. gr. Sama hegning liggur vi&, ef litlendir fiski-

menn flytja afla sinn i land, hvort sem ^ah er uppå

sjålfa strSndina, eba i eyjar og holma vib strendurnar,

til t)ess ab verka hann Joar. Bibi nokkur tjon af ])essu,

skal {)ar ab auki bæta skabann samkvæmt hinum al-

raennn grundvallarreglum laganna.

3. gr. J)egar litlendir fiskimenn leita hafnar i noyb

sinni, skal l)ab tafarlaust tilkynnt yfirvaldinu {)ar å

stabnum, og skal yfirvaldib hafa umsjon meb, ab ekki

sje meb [jessu farib kringum verzlunarlogin eba skatta-

login, nje brotib gegn Joeim, Sje leitab å hofn til ^ess

ab fa læknishjålp vib sott, sem komin er npp mebal

skipverja, skal farib eptir sottvarnar-tilskipununum.

Fyrir ab skoba skjol skipsins og rita å J)au, skal

borga yfirvaldi [)vi, sem i hlut a, 4 sk. af hverjum ton

af rummåli skipsins, og ab auki helming l)essa gjalds,

ef så, sem hefir umbob syslumanns, ritar å skjolin sam-

kvæmt opnu brjefi 28. desbr. 1836 9. gr.

Brot gegn t)vi, sem fyrir er mælt i Jiessari grein,

skulu varba jafnmiklum sektam, og settar eru il. grein.

12 ^
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1872. 4. gr. Å ^eini stofcum, sem du skulu taldir:

12. Febr. Reykjavik , VestraanDaeyjum
, Stykkisholmi , l'safirbi,

Akureyri og EskifirN, skal hlutatieigandi aintmabar

hafa heimild til ^ess, ah låta logreglustjårann leyfaut-

lendum fiskiraonnum, an ^ess a6 \)eir greibi lestagjald,

et' l^eir borga jjoknun til fåtækra å sta?)nuni allt al

LO rd., a& leggja upp l)å hluti, er \)e\r hafa til atvinnu

sinnar, og |)eim l)ykir ekki a?tæ&a til a& flytja heim

milli tveggja ferba, sem farnar verba hvor å fætur

annari, nie& {)vi skilyrBi, a& l)eir, sem i hlut eiga,

gangist undir ah hly&a |3eim rå&stofunum, sem logreglu-

stjora pykir J)urfa til tryggingar ab ))eir hlutir, sem

upp eru lagbir, sjeu ekki hafbir til verzlunar, nje brug&ib

sje lit af leyfinu å annan hått. Brjoti så, sem vorurnar

hefir lagt upp, gegn l)vl, sem skipab er fyrir i l)essu

tilliti, skal hann sæta 10— 200 rd. sektum, ogefverzlab

hefir verib meb v5rnrnar, skal å eptir greiba lestagjald,

samkvæmt logum 15. april 1854, af J)vi ebajieim skipunj,

sem vorununi hefir verib skipab upp ur. Vorur J)ær,

sem lagbar eru upp, skulu vera ab vebi fyrir sektum

og gjaldi, og |)egar ekki er borgab å annan hått, hefir

hlutabeigandi yfirvald heimild til, ab selja svo mikib af

jDeim, seiB meb {)arf til })ess ab få upphæbina borgaba.

5. gr. Hver så, sem hefir utgjOrb til fiskiveiba å

fslandi, hvort sem Jjab eru einstakir raenn, eba fjelog,

ionlend eba litleud, er hafa ]>ar hus, skal greiba sama

lestagjald, og åkvebib er i I5gum 15. april 1854, af

{)eim skipum, sem J^eir flytja å afla sinn frå Islandi,

sem er verkabur })ar.

6. gr, Meb mål litaf afbrotum {leim, sem getib er

um i J)essari tilskipuD, skal fara sem opinber logreglu-

niål. Sektir l)ær, sem mælt er fyrir um, skulu renna

i hinn islenzka landssjob.

7. gr. Tilskipun j^essi oblast gildi 1. jiilim. 1872.

Eptir {)essu eiga allir hlutabeigendur sjer |)egnlega

ab begba. — Gefib å ÅraaliuhoU, 12. dag februarm.

1872.
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Forordning om Fremmedes Fiskeri under Island 18i'^.

m. V. 12. Febr.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althiugs allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning, inde-

holdende nogle Lempelser i Frdg. at' 13. Juni 17^-7

Kap. I m. V., byde og betale Vi, som folger:

§ 1. Drive fremmede Nationers Fiskere noget-

somhelst Fiskeri under Islands Kyster indenfor So-

territoriets Grændse, saaledes som denne er bestemt

ved den almindelige Folkeret eller ved særlige inter-

nationale Overenskomster for Islands Vedkommende

maatta blive fastsat^ straffes de med Boder fra 10 til

200 Rd.

§ 2. Samme Straf rammer fremmede Fiskere, der

bringe deres Fangst i Land, være sig paa selve Stran-

den eller paa de ved Kysterne liggende Oer og Holme,

for der at tilvirke samme. Tiifojes der herved Nogen

Skade, bliver derhos denne at erstatte efter Lovgiv-

ningens almindelige Grundsætninger.

§ 3, Naar fremmede Fiskere soge Nodhavn, bor

Saadant uden Ophold anmeldes for Stedets Ovrighed,

der har at fore Tilsyn med, at Handels- og Afgifts-

.
Lovgivningen ikke herved oragaas eller overtrædes.

Sker det for at soge Lægehjælp mod en iblandt Be-

sætningen udbrudt Sygdom, forholdes der efter Karan-

tæne-Anordningerne.

For Eftersyn og Paategning af det paagjældende

Skibs Papirer erlægges der til vedkommende Ovrighed

4 Sk. for hver Ton af Skibets Drægtighed med et

Tillæg af det Halve af denne Afgift, hvis Paategningen

i Henhold til Plakat af 28. Decbr. 1^36 § 9 udfores

ved en paa Sysselmandens Vegne dertil autoriseret

Befuldmægtiget.

Overtrædelse af Bestemmelserne i nærværende Pa-

ragraf straffes med Boder af den i § 1 fastsatte Stor-

relse.
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18 i 2. § 4. Amtmanden skal være bemyndiget til gjen-
12. Febr. „era vedkommende Politimester at tillade fremmede

Fiskere uden Erlæggelse af Læsteafgift, men imod en

Kjendelse til Stedets Fattigvæsen af indtil 50 Rd.,

paa efternævnte Steder, nemlig: Reykjavik, Vestmanno,

Stykkisholm, Isafjord, Akureyri og Eskefjord, at op-

lægge de Gjenstande, horende til deres Bedrift, som

de ikke tinde Anledning til at medtage til deres Hjem

i Mellemtiden mellem to paa hinanden folgende Togter,

under Betingelse af, at Vedkommende underkaster sig

de Foranstaltninger, Politimesteren anser fornodne til

Betryggelse for, at der ikke enten drives Handel med

de oplagte Gjenstande eller Tilladelsen paa anden Maade

misbruges. Overtræder Oplagshaveren de ham i saa

Henseende givne Tilhold, straffes han med Boder fra

10—iOO Rd., hvorhos der, ifald der er drevet Handel

med de oplagte Varer, vil være at efterbetale Læste-

afgift efter Lov af lo. April 1854 for det elier de

Skibe, hvorfra de ere udlossede. For Bode og Af-

gift hæfte de oplagte Varer, og er vedkommende Ov-

righed bemyndiget til, naar de ikke paa anden Maade

erlægges, at realisere saameget af hine, som er uod-

vendigt for at udbringe Belobet.

§ 5, Enhver, der driver Fiskeri fra Island, hvad

enten det er enkelte Personer eller indenlandske eller

fremmede Selskaber, som have Etablissementer samme-

steds, skal svare den i Lov af 15. April 1854 fast-

satte Læsteafgift af de Skibe, som udfore det ilsland

tilvirkede Udbytte af Fangsten.

§ 6. Sager i Anledning af de i denne Forordning

omhandlede Forseelser behandles som offentlige Politi-

sager. De foreskrevne Boder tilfalde den islandske

Landskasse,

§ 7. Denne Forordning træder i Kraft den 1. Juli

1S72.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Amalienborg den 12. Februar 1872.
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Bekjendtgj øreise om Opkrævningen af den i

Forordning om Oprettelsen af Landbrugsskoler i

Island af 12. Febrnar 1872 ommeldte Afgift.

Khavn den 21. Februar 1872. — Lovtid. for Kgr.

Danmark, Tillæg S. 22; Tibindi um stjornarmalefni fslands III,

S. 284—85; Ålgreen-UssingB LovsamL 1872 S. 76-77.

Åuglysing um beimtingu å gjaldi pvi, sera fyrir

er mælt um i tilskipun um stofnun biinabarskola a Is-

laudi, 12. febr. 1S72.

Samkvæmt valdi l)vi, sem domsmalastjorninni er

veitt 1 tilskipun, 12. {). m., nm stofnun biinabarskola a

Islandi, 4. gr., skal svo mælt fyrir, ab heimting å gjaldi

l)vi, sem getib er um i 3. gr. tjebrar tilskipunar, skuli

byrja i ollum omtum Islands å manntals})ingum vorib

1873, l)annig ab heimta&ur ver&i å peim og framvegis å

hinum årlegu manntalsl)ingum fyrst um sinn IV2 sk. af

hverju jarbarhundrabi eptir hinni nyju jarbabok. Skulu

blutabeigandi amtmenn fyrst um sinn hafa umråbin yfir

tje {)vi, er meb {)essu m6ti fæst, hver fyrir sitt amt,

og årlega semja reikning yfirj)ab, og senda hann doms-

malastjorninni.

|)etta skal hjermeb kunngjSrt til leibbeiningar ollum

]}e\mf sem hlut eiga ab mali. — I domsmalastjorninni,

2i. dag februarmånabar 1872.

Bekjendtgjorelse om Opkrævningen af den i

Forordning angaaende Oprettelsen af Landbrugsskoler

i Island af 12. Februar 1872 ommeldte Afgift.

I Henhold til den Justitsministeriet ved Forordning

angaaende Oprettelsen af Landbrugsskoler i Island af

12, dennes § 4 givne Bemyndigelse bestemmes, at Op-

krævningen af den i bemeldte Forordnings § 3 om-

handlede Afgift for samtlige islandske Amters Ved-

kommende tager sin Begyndelse paa Mandtalsthingene
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1872. i Foraaret 187^', saaledes at der paa disse og frem-

sT^Febr^
^^^^^ aarlige Mandtalstbing indtil videre op-

kræves IV2 Sk. af hvert Jordhundrede efter den nye

Jordebog. De derved opsamlede Midler blive for hvert

Amts Vedkommende indtil videre at bestyre af ved-

kommende Amtmand, der aarlig aflægger Regnskab for

samme til Justitsministeriet.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

aJle Vedkommende. — Justitsministeriet den 2\ Febr.

1872.

23. Febr. Kapitelstaxtcr for Islands Vestamt fra Medio

Maj 1872 til samme Tid 1873. Stykkisholm den

23. Februar 1872.

For dette Amt er der udkomne 3 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig: 1. for Bartastrandar og Stranda Sysseler, a, 2. for Myra,

Hnappadals, Snæfellsnes og Dala Sysseler, b, og 3. for Isa-

fjords Syssel og Kjobstad, c. Angaaende de forskjellige Vare-

sorter, der her for Kortheds Skyld alene angives med Tal, hen-

vises til den foran S. 37—39 trykte Kapitelstaxt for Myra og

Hnappadals Syssel m. fl. Sysseler for 1871—72.

rikismynt. hundrab. alin.

a 1 b 1
c a b c a b

I

c

r. 8 r.

'

s.

A 1 46 80 44;80
- 2 6 7 5 70
. 3 8 3 7 72
- 4 616 5 80
- 5 4 52 4i38

- 6 6 3) 5152

- 7 4 3172

- 8 19 80 19 70
- 9 16 84 15 9

BIO » 38 38
- 11 B 27 28
- 12 a 27

J
• 26

- 13 9 21 kl 18
CU 80 i 48
- 15 n 24 i 26
- 16 42 1 51
- 17 » 9 6i
" 18 1 29 1 40

r.

4S
s.

28
662
8184
685
4i74

6;32
424

22134

17189

36
26
31
23
33
24
47

.jl2

1;50

r.

46
36
48
49
54
48
40
19
22
47

6.

80
42
18
32
48

r. s.

80
48
48

33 i 72
34 36
26 '24

15 .

1 . 9

16 84

44 80
34 36
4648
46 64
52 72
44 32
37

19
20

48
70
12

47 48
35 .

32
22

16
O

12

48
48

24
ti

18

r.

48
39
53

55
57
50
42
22
23
45
32
38
28

15

22

s.

28
84
24
8

24
64
48
34
87

48
72
72

u

U

48

s.

Sil
29-

38
i

39
i

43'

38^
32

18
38
27
27

J

21

12

13J

s.

35?
27
37
37
42
'6b

30

15|
16
38
28
26
18

13

^4
j

S.

32
42:
44

45J
40 >

34
17 J
19
36
26
31

23
P

12

18
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C 19
- 20
- 21
1)22
- 23
- 24
- 25
- 26
E 27
- 28
- 29
- 30
F 31
- 32
- 33
- 34
" 35
- 36
- 37
G 38
- 39
- 40
" 41
- 42
- 43

rikismynt.

a a

liundrab.

h

alin.

a

r.

2

5
1
2
1
1

2

s.

41
- .64

- '45

5 40
5j84
5!l6
84
2

16
46
43
24
42
54
76
70
8
80
7

87
24
72
4

4

4
5
1

1

1

1

6

5
4
3
3
4

r. , s.

2 41
D,60

p 45
5'41

5 74
4.90

4,70

4 35
lll6
1'50

lioS

1|30
6i56

550
4'60

331
2140

4^30

r.

2

5 80
72

2

1

1

1

55
17

8
86

1

1

1
6
5
5
4
3
5

6
1

2
1

1

2

s.

84
61

43
5 61

6,34
5118
4 76
5 7

1 10
43
30
22
36
69
2
17
42
44
8
4

11
92
17
18
4

Mebalverb

:

A, 1 friSu

B, i ullu, smjori og tolg .

C, 1 uUar-tovora
B, i fiski

E, 1 lysi

1 skinnavoru

Mebalver& allra me&alverfea

r. s. r. s. r. s.

80
D

D 75

B

76

a

24
56 24 56 24 53 72
32 48 32,52 33 78
35 24 34 60 38 12
31 29 60 31 12
29 24 28 36 28 72
30 12 26 18 30 42
17 48 17 48 16 54
22 18 22 78 21 69
21 69 23 57 19 66
18 72 19 66 18 42
25 72 2632 25 48
33 36 3312 34 30
28 72 27172 30 12

RO 26 56 33 40
37 > 29 41 24
29 25 84 32 72
17 48 16 24 20 n

Q D n 9

D 1) t> » 9

II U n "

l> » D D

l>

n

n

n

1)

»

9

n

9

k •

40 60 51 43 66
35 45 34 36 36 '24

42 3 39 88 41 84
31 60 30 26 32 '43

20 4 20 86 19 10
28 71 26:40 31 ^ 5
33 8 31 170 34 1 7

s.

64
45
26
28

[

24f
23'

24
14

175
17.V

15

20-J
26 ^

23'

23 J

29.1

231
14

9

n

«

o

n

9

325

28}
33-5

251

16
23
26 .V

8.

I)

60
45
26
27?

23
J

225
21
14

19

15f
21
26>

22-J

23 •

20|
13

s.

B

61
43
27
30 L

25
23
24 ,V

13^
lli
15 J

14

1

20-^

27'-

24

26f
33
26

i-

16
n

n

D

»

i>

n

SOI 35
27ii29

32

24;
16|
21

25J

331
26

24^-

271

Kapitelstaxter for Islands Nord- og Ostamt fra 24. Febr.

Medio Maj 1872 til samme Tid 1873. — FriOriks-

gåfa den 24. Februar 1872.

For dette Amt er der udkomne 3 særskilte Kapitelstaxter,
nemlig: 1. for Hunavatns og Skagaflords Sysseler, a; 2. for

O^ords og Thingo Sysseler, b, og 3. for Mula Sysselerne, c.

Angaaende de forskjellige Varesorter, der her for Kortheds Skyld
alene angives med Tal, henvises til den ovenfor S. 17—19
trykte Kapitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler for

1871-72.
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1872.

24. Febr.
rikismynt. hundrab. alin.

a 1 b 1 c a 1 b 'C a 1 b c

A 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
BIO
- 11
- 12
- 13
C 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
D22
- 23
- 24
- 25
- 26
E27
- 28
- 29
- 30
F31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

G 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

r. s.

50 93
5 87^
7 27-i
5 62
4 8
5 33
3 51

19,94

15145

40
28
24'

18

r,

49
s.

65
6 42
7 36
5 76

4 17

5 53
3 56

22 61
18 80

42
31
24
16^n

20
26
7

67
89
57
39

5!l2

5 42
5 36
517
4 57
1148

168
165
147
5755
4 81
31801

2|65
175
4 73
» 6L

5 76
2 .

2 591
. 61
. 89^
190;

n

221

26
. 9
r95
169
» 45
» 34
5 855-

5 21
510
4 45
4 4
122
160i
154
138
5 70i

4 70
3 78
2 65^-

2

5

r, s.

38 52
613
717
5 82
4 30
5 64
3 82

21 90
18 15
»46
J3I1
»28
»II6

1
4
7

613
132
3 6t

1

65
90
92

n:30

44
121

88
1'60

.,62

. 54
529
5 87
5 55
4!65

3 83
118
160
139
115
5 61

4 801
4 91

2 79
2 2
5 1

. 7

5 94
at II

3,72
»80

5

1 125

177

r.

50 93
35 45
43 69
45 16
49
42 72
35 30
19 94
20 60

50
35
30 60
22 48

l:

D,
E,

MeBalveri!)

:

8

32

31
27

s.

12 48
812
72

13 92
13 87
71 24
48 72
30 72

r. s.

49 65
38 60
44 24
46 32
,50 12
144 40
35 80
22 61
2511'
52 48
38 72
30
20 50

14

11

6
812
24

60
32 24

6

54
22 48
25 60
25

A&almeBalverb

22 33
23 14
29

23

15

6

3
21 40
21 42
28 54
16 24
34 72
80 »

31 42
30 48

• u

å

38 101

34 51
•^5 30

1

30 811

23 87

23;26

29,32

19 76
25 75
56 24
42 48
35 33
3130
30 60
26178

1842
24431
2342
20 90
22 90
28 36
22 84
21144

24; 12
30:24

17i48
36 78

53;32

36j78

32j48
»1 .

r.
I

s.

38 52
36 78
43 6
46 80
51 72
45 32
138 52
21 90
24 20,

57 48
39 36
35
20

u

18 72
13 72
50 60
18 32
24 36
77 48
67 48
31 78

39 64

3445
25|38

29 64

21 78
123 891

12931

33 42
28 6
23 18
17 78
24 36
21 9
17 33
22 52
29 3
24 57
22 56
24 24
30 3
17 48
35 84

45
40 24

j38 53 5

l37 93
133 661
30 37
20 15
24 341

30 82

s.

41
281
35
36
39
34
28
16
161

40
28
24'-

18
D

10

p
11
11

57
39
241

26
26
25
22
18
201
20
18
181
23
181

17
17
23
13
28
64
25
241

18
371

301
271

20
241

19
181

|23|

s.

395
31

355
37
40
355
281

18
20
42
31
24
161

•

11

^
9
10
20-

45
34
381

25
24 J

2U
19 i

15
191

19
17

ISl
2^1

17

24
14

2dl
42

.i

291

26
18
371

s.

31
291
341
371
411
361
31
171
191

46
311
28
16

15
11
121
141
191
62
54
25

J

28
5

27
22'

181
14
191

17
14
18
23

18
19>

24
14
28'

36
32

2n
341

311

28 i

201

24

19
231

31
301
27
24"

16
191

24f
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Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 1872.

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang. 26. Febr.

Forandring i det provisoriske Regulativ for Dan-

nelsesanstalten for vordende geistlige Embeds-

mænd i Island af 30. Juli 1850-^) Khavn den

26. Februar 1872. — isi. Kopib, 1872 Nr. uo. TiMndi

nm stjoniarmålefni fslands III, S. 285, jfr. Ministerialtid. for

Kgr. Danmark 1872 A, S. 51-63.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets derom ned-

lagte allerunderd. Forestilling er det under 19. d. M.

allern. bifaldet,

at provisorisk Regulativ for Dannelsesanstalten for

vordende geistlige Embedsmænd i Island af 30. Juli

1850 forandres derhen,

at sammes § 5 kommer til at iyde saaledes:

»•Undervisningen indrettes saaledes, at den kan

absolveres i 2 Aar; dog skal det være dem, der

onske saadant, uforment at fortsætte deres For-

beredelse i længere Tid,«

samt at § 6 helt bortfalder.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stifiaratra, og

Deres Hojærv. til behgl. Efterretning og videre Be-

kjendtgjdrelse i Anledning af Deres Skrivelse af 17.

Novbr. f. A.

Forordning for Island om Dovstummes Under- 26. Febr.

visning m. v. Khavn den 26. Februar 1872. —
isl. Foresfc. og Kesol. Protok. 1872 Nr. 13. Lovtid. for Kgr.

Danmark for 1872, TiUæget S. 32-33, jfr. Ministerialfcid. for

1872 B, S. 175-76 og for 1871, Tillæget S. 92-93; Tf&indi

«m stjornarmålefni fslands III, S. 286-89; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1872, S. 96-97; Tibindl fra alfingi fslendinga 1873

S. 298-99.2)

') Lovsaml. for Island XIV, S. 537-48.

^) Til nærmere Oplysning kan efterses Tibindi fra alfingi fs-

lendinga: 1869 1, S. 62, 91—92, 356-64, 422-24 og II,
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1872. Tilskipun lianda Islandi uiii kennslu heyroar- og

26.Febr. målleysingja o. fl.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gj(3rum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofuiu niebtekib J)egnlegt ålisskjal Vors

trua al})ingis um frumvarp, seiii fyrir l)a& hetir veriS

lagt, til opins bj-jefs handa Islandi um kennslu heyrnar-

og raalleyslDgja, bjobum Vjer og skipum t'yrir å tiessa

leiEi:

1. gr. Foreldrar heyrnar- og mållausra barna og

abrir, sem ber a<b annast nm uppfostur {)eirra og kennslu,

skulu vera skyldir til dJb sja um, ab ollum sHkum bornum,

t)å er J)au eru orbin 10—14 ara, og ef J)au eru haef til

nåms, verbi komit) annabhvort til kennslu j)eirrar fyrir

heyrnar- og målleysingja, sem stofnub er å Islandi og

stiptsytiivoldia hafa urasjon meb, einsog raeb {jarf, eba

å hinn konunglega heyrnar- og målleysingja skola i

Kaupmannahotn, nema ]pvi ab eins ^e\r sanni, ab sjeb

verbi um kennslu J)essara barna å annan hått, sem

stiptsyfirvoldin ålita nægilega tryggan- Ef sjerstaklegar

kringumstæbur raæla meb pvi^ skal stiptsyfirvoldunum

heimilt ab gjora undantekningu fra reglunni ab framan

nm aldur heyrnar- og målleysingja, er l)eim skuli komib

til kennslu.

2. gr, Kostuabiun vib kennslu og litbunab barn-

anna og ferb l^eirra til kennslustofnunarinnar skal greiba

ur jafnabarsjobi \)ess amts, er i hlut å, ab J)vi leyti

sem barnib sjålft eba t)eir, sem standa eiga straum af

j)vi, geta ekki borgab.

3- gr. f)egar heyrnar- og målleysingjar hafa lokib

nåminu, og foreidrar })eirra eba abrir vandamenn eru dånir,

eba eru ekki færir um ab annast {)å sem skyld!, skal presti

og hreppstjora i {)eirri sveit, sem }}eir eiga heima i, vera

skylt, ab sjå um, ab j^eim verbi komib fyrir å stabi,

S. 110-16, 202-09, 242-43; 1871 I, S. 8, 10, 14, 172-

92, 245—53, 473, 512 og II, S. 150-52, 235-40, 247-

49, 319—23,
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l^ar sera Jjeir geti haft sem bezt not af er jjeir hafa 1872.

numib, Verbi stofna&ar hreppsnefndir, skal l^etta fali& 26. Febr.

teim a hendur i stab hreppstjoranua.
——

^

Eptir })essu eiga allir hluta&eigendur sjer {)egDlega

heg&a. — Gefib å Amaliuholl, 26. dag febniarm.

1872.

Forordning for Island om Dovstumraes Under-

visning ni. V.

Vi Christian den Niende &c. G. V.; Efterat Vi

^ave modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til Plakat for Island

*^ni Dovstummes Undervisning, byde og befale Vi, som

Holger:

§ 1. Døvstumme Boms Forældre og Andre, hvem

det paahviler at sorge for deres Opdragelse og Under-

visning, skulle være pligtige til at drage Omsorg for,

at alle saadanne Born, forsaavidt de ere skikkede til

at modtage Undervisning og have opnaaet en Alder af

10—14 Aar, anbringes til Oplæreise enten ved den i

Island indrettede Undervisning for Dovstumme, med

livilken Stiftsovrigheden forer det fornodne Tilsyn, eller

paa det kgl. Diivstumme-Institut i Kjobenhavn, med-

mindre de godtgjore, at der paa anden Maade, som af

Stiftsovrigheden anses tilstrækkelig betryggende, sorges

for bemeldte Horns Undervisning. Saafremt særlige

Omstændigheder tale derfor, er Stiftsovrigheden be-

Qiyndiget ti! at indromme Undtagelser fra den foran-

^taaende Regel om den Alder, i hvilken dovstumme

B(irn skulle anbringes til Oplærelse,

§ 2. Udgifterne ved Hornenes Oplærelse og Ud-

styrelse saavel sora til deres Reise til en Undervisnings-

anstalt afholdes, forsaavidt de ikke kunne udredes af

Sarnet selv eller dets Forsorgere, af vedkommende Amts

ftepartitionsfond.
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1872, § 3. Naar de Dovstummes UndervisDiog er til-

26~"Febr
^^debragt, og deres Forældre eller Forsorgere ere dod^

eller iovrigt ude af Stand til at tage sig tilborlig af

dem, ere Præsten og Repstyreren i den Rep, hvor de

ere lijemmehorende, pligtige til at drage Omsorg for,

at de anbringes saaledes, at de kunne have den storst

mulige Nytte af, hvad de have lært. Oprettes der

Repsforstanderskaber, træde disse forsaavidt i Rep'

styrerens Sted.

Hvorefter alle Vedkommende sig alleranderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 26. Februar

1872.

26. Febr. Forordoiiig for Island om Afgift af Brændevin

og andre spiritnose Drikkevarer. Kliavn den 26.

Februar 1871. — Isl. Forest, og EesoL Protok. 1872

Nr. 14. Lovtid. for Kgr. Danm. 1872, Tiliæget S. 29-32, jfr.

Ministerialtid for 1872 B, S. 172-75 og for 1871, Tillæget

S. 64—70; TiMndi um stjornarmålefni Islands III, S. 289-99

Ålgreen-UssiDgs Lovsaml. 1872 S. 93—96; Ti&indi fra alfingi

fslenginga 1873 II, S. 295—98.^)

Tilskipun handa Isiandi um gjald å brennivini

og olrum åfengum drykkjum.

Vjer Christian hinn Ninndi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum mebtekib l)egnlegt ålitsskjal Vors

triia aJJ)ingis um frumvarp, sem fyrir j)a& hefir veri&

lagt, til tilskipunar banda Isiandi um gjald å brenni-

vini og 6&rum åfengum drykkjum, bjo&um Vjer og

skipum fyrir å J)essa leib:

^) Til nærmere Oplysning kan efterses Ti&indi fra alfingi fs-

lendinga 1871 I, S. 7, 13, 15, 381-412, 473-506, 642 og

II, S. 90-100, 283-88, 311-16, 379-85 (jfr. Tibindi fra

alf.ingi fslcndinga 1865 I, S. 29, 34, 340 -67, 391-406

og II, S. 129, 310, 329, 357).
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3- gr. Af allskonar vini og brennivini e&a [)ess- 1872.

^lattar tilhunum åféngum drykkjum, sem flytjast til Is- 26. Febr.

landsj skal grei&a abflutningsgjald, 8 sk., af hverjura"'^"^^'"'*"

potti, ef j3eir eru fluttir a amnin, tunnum, e&a o&rum

st6rum ilåtum, en sjeu J)eir tappa&ir å floskur, krukknr,

brusa e&a Jjesskonar ilåt, skal grei&a 8 sk. af hverjuin

3 pelura.

Gjald l^etta rennur i landssj6Binn.

2. gr. {)egar skip, sem å ab kaupa lei&arbrjef e&a

gvei&a lestagjald {)a&, sem åkve&i& er me& logum 15.

april 1854, kemur å isleozka hofn meb vorur, sera

grei&a a gjald af samkvæmt 1. gr., må ekki byrja a&

afferina j)a&, å&ur en hnih er a& grei&a gjaldib. Eigi

6kki ab aflFerma skipib å Jieim stab, {)ar sem å ab syna

logreglustjoranum 1 eibarbrj efib og hin onnur skipaskjol,

sem getib er um i tjebum logum, skal samt greiba

lionum gjaldib af ollum J^eim vorum i skipinu, sem eru

åbur nefndri tegund, — \)6 ab undanskildu Jivi, sem

haft er inebferbis handa skipverjum sjålfum, — åbur

skipaskjolunuin er skilab aptur. Um |)ab, ab gjaldib

sje borgab, skal I6greglustj6ri rita vottorb å skipa-

skjolin.

Til \tess ab åkveba gjaldib skal farib eptir voru-

skrå })eirri eba tollskrå, sem skipib å ab hafa mebferbis

samkvæmt logum 15. april 1854 8. gr., og er Jjar ab

auki hver skipstjårnarmabur skyldnr til ab gefa skriflegt

Vottorb uppa sina æra og trii um jpab, ab ekki sjeu i

skipinu abrar nje fleiri af hinum nefndu vorum, sem

gjalda jjarf af, en pær, sera eru ritabar å voruskråna

pba hina donsku tollskrå, og svo ura l)ab, hve mikib af

bvi, sem abfiutt er, sje ætlab handa skipverjum sjålfum.

Somuleibis er hver så, sem tekur vib sUkum vorum,.

skyldur til, er logreglustjéri krefst {)ess, uppå sina ærn

og tru ab gefa allar J)ær skyrslur, sem logreglustj6ra

bykir vib t)urfa til J^ess hann geti framkværat eptirlit

bab, sem hann å ab hafa å [)vi, ab gjaldib verbi greitt^
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1872. 3. gr, Sje i voruskranni eba toUskrånni skyrt

26. Febr. ogreiniJega fra vornm l)eim, sem hjer er ura rætt, e&a

sje åstæ^)a ni a& efast um. ab skyrslan sje rjett, å log-

reglustjori ab låta rannsaka farminn, og hafa gætur å,

eins og nieb |)arf, um aflferming skipsins. Kostnabinn

vib {)etta skal skipstjornarmabur og, ef vib [)arf, einnig

eigandi farmsins borga, sje hann vibstaddur, ab obrum

kosti urabobsmabur haus, ef l)ab reyoist, ab skyrslan

hefir verib onåkvæm, en ella skal kostnaburinn goldinn

tir opinberum sjobi.

4. gr. Verbi vorur, sem gjalda skal af, fluttar å

islenzka hofn a skipum, sem eigi Jjurfa ab taka leibar-

brjef, eba borga lestagjald {)ab, sem akvebib er i logum

15. april 18.4, skal skipstjornarmabur eba afgreibslu-

mabar skipsins, ef vissa er fyrir jDvi, ab så mabur sje

jiar å stabnum, åbur en vorur t)ær, sem tollur hvilir å>

eru fluttar i land, senda hlutabeiganda logreglustjora

hlebsluskjol l)au eba tilvisunarbrjef, sem snerta hinar

greindu vorur, sem gjalda skal af, og gjora råbstafanir

pær, sem meb {)arf, til J^ess ab gjaldib verbi borgab,

åbur en vorurnar eru fengnar [)eim, sem vib å ab taka.

Um {)ab, hvernig reikna eigi ut gjaldib, og um borgun

å J)vi, skal ab obru leyti farib eptir l)vi, sem fyrir er

mælt i 2. gr.

Sje buib ab låta vorurnar af heudi, [jegar svo

stendur å, sem hjer er sagt, ån ]}ess ab så, sem veitti

jieim mottoku, å undan hafi fengib kvittun hlutabeiganda

fyrir J)vi, ab biiib sje ab greiba gjaldib, skal hann innan

3 daga fra J)vi, ab hann hefir tekib vib })esskonar vorura,

sem gjalda l)arf af, gefa hlutabeiganda logreglustjéra

l)etta til vitundar, og greiba t)ab gjald, sem å vorunum

hvilir, eptir })vi, sem fyrir er mælt ab fraraan.

5. gr. Verbi nokkur uppvis ab Jdvi, ab hafa annab-

hvort sagt rangt til um hverrar tegundar l)ær vorur

eru, sem hann hefir tekib vib eba sem honum voru

ætlabar, og gjald hvilir å, eba um l)ab, hve mikib var

af J)eim, eba hann hefir låtib hjå liba, ab segja til um
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abfiutuing J)esskonar voru samkværat J)vi, sem fyrir er 1872.

mælt i 4. gr., skal hann, ef brot hans varSar ekki 26. Febr.

tyngri hegningu eptir logununi, sæta sektura, sem sjeu^"^"^*^

tvofaldar vi& {jå upphæ& gjaldsias, sem hann me& svo-

felldu inoti hefir reynt til ab draga undan, og skal hann

h^v a& auki grei&a gjald t)a& af vorunum, sem akve&i6

er i i. gr.

6. gr. Sa skipstjérnarma&ur, sem brytur ni6ti

^anni {)vi, sem gjort er i 2.—4. gr. gegn afFerming

skipa, åtnr en biiit) er a.1 greiba gjald ]pab, sem hjer

verib ab ræba um, eba ab obru leyti verbur brotlegur

^ pvi, sem honum er gjort ab skyldu raeb tilliti til

*^orgunar gjaldsins, skal, e£ brot hans varbar ekki t)yngri

hegning eptir 15gum, sæta sektum fra 10 til 100 rd

,

Og verbi hann seknr a ny, skulu sektirnar tvofaldast.

7. gr. Hinar abfluttu vorur, sem gjalda a af,

skulu vera ab vebi fyrir J^vi, ab bæbi gjaldib og sekt-
«

irnar verbi borgabar, og hefir eigandinn ekki rjett til

bess ab råba yfir Jjeim, fyr en buib er ab greiba gjold

bessi. Logreglustjorinn hefir vald til ab gjora l)ær

*'abstafanir i joessu efni, sera meb J>arf, einkum meb ^vi

kyrsetja vorurnar, og, ef ekki er borgab, selja ^ær
til liikniugar gjoldum {)eim og sektum, sem å ern

fallnar.

8. gr. Ef hlutabeigandi ekki krefst j)ess, ab raålinu

sje vlsab til domstolanna, getur amtmabur åkvebib sekt-

^i'nar. Sje målinu visab til domstolauna, skal fara meb

bab sem opinbert logreglumål.

Landshofbingi hefir vald til, b^g^r astæba finnst til

bess 1 einstoku tilfellum, ab lækka sektirnar.

9. gr. Sektir J)ær, sera nefndar eru i 5, gr., skulu

^enna i hinn islenzka landssjob, nema pvi abeins ab

einhver meb fråsogn sinni hafi komib til leibar, ab

dr^gba afbrot kemst upp, og skal hann J)a hafa

telming |3eirra. Sektirnar eptir 6. gr. renna allar i

Uudssjéb.

XXI. B. 13
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1872. 10. gr. Fyrir heimtingu å tollgjoldum })eim, sem
26. Febr. mælt er fyrir um i 1. gr., og å sektum \iein), sem a

eru lag^ar samkværat 5. og 6. gr., skal logreglustj6ri,

sem i hlut å, gjora reikning eptir {)eim reglum, sem

liluta&eigandi stjornarråb e&a landshof&ingi eptir nndir-

lagi l)ess åkve&ur nåkvæmar.

Af npphæb alls gjaldsins fær innheimtuma&ur 2

11. gr. J)anga& til settur ver&ar landshof&ingi a

fslandi, skal stiptamtma&ar hafa |)a& vald, sera me&

{)essari tilskipun er fali?) landshofSingja a hendar,

12. gr. Tilskipun J)essi oSlast gildi 1. dag jiili-

raånabar 1872.

Eptir l)essa eiga allir hlota&eigendur sjer jiegnlega

ab hegba. — Gefib å Araaliuholl, 26. dag februarm.

1872.

Forordning for Island om Afgift af Brændevin

og andre spirituose Drikkevarer.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til Forordning for Is-

land om Afgift af Brændevin og andre spirituose Drikke-

varer, byde og befale Vi, som folger:

§ 1. Af al Slags Vin og Brændevin eller deslige

destillerede stærke Drikkevarer, som agtes indfort til

Island, erlægges en Indforselsafgift af 8 Sk. for hver

Pot, forsaavidt de indfores paa Fade, Tonder eller andre

store Beholdere, og af 8 Sk. for hver 3 Pægle, for-

saavidt de indfores aftappede paa Flasker, Krukker,

Dunke eller lignende Kar.

Denne Afgift tilflyder Landskassen.

§ 2. Naar et Skib, der er pligtigt til at 16se

Sopas eller erlægge den i Lov af 15. April 1854 paa-

budte Læsteafgift, ankommer til en islandsk Havn med

Varer, der ere afgiftspligtige efter § 1, maa dets Ud-

losning ikke begyndes, forinden Afgiften er berigtiget.
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Agter Skibet imidlertid ikke at losse paa det Sted, 1872.

hvor Sopasset og de ovrige i bemeldte Lov omband- 26. Febr.

lede Skibsdokumenter skulle forevises for Politimesteren,

skal Afgiften af samtlige ombordværende Varer af den

omhandlede Beskaffenhed — dog med Undtagelse af,

hvad deraf medhaves til Skibsmandskabets eget For-

brug — erlægges til bemeldte Embedsmand, forinden

Skibspapirerne tilbageleveres. Om Afgiftens Erlæg-

gelse meddeler Politimesteren Skibspapirerne Paa-

tegning.

Som Grundlag for Afgiftens Beregning benyttes

den Varefortegnelse eller Toldseddel, som Skibet efter

Lov af 15. April 1854 § 8 skal være forsynet med,

og er derhos enhver Skibsforer pligtig til at afgive en

skriftlig Forsikring paa Tro og Love om, at der i

Skibet ikke findes andre eller fiere af de afgiftspligtige

Varer end dem, som ere opforte paa Ladningsforteg-

nelsen eller den danske Toldklareringsseddel, samt det

nærmere opgivne Kvantum, der medhaves til Besæt-

ningens eget Forbrug.

Ligeledes er enhver Modtager af saadanne Varer

forpligtet til paa Tro og Love, naar Politimesteren for-

langer det, at meddele alle de Oplysninger, som denne

anser fornodne for at kunne udove det ham paahvilendft

Tilsyn med Afgiftens Erlæggelse.

§ 3. Er Ladningsfortegnelsen eller Toldsedlen

utydelig med Hensyn til Angivelsen af de omspurgte

Varer, eller er der Anledning til at betvivle Angivel-

sens Rigtighed, har Politimesteren at lade Ladningen

undersoge og at fore det fornodne Tilsyn med Skibets

Udlosning. Hvis Angivelsen befindes at have været

unojagtig, udredes de herved foranledigede Udgifter af

Skibsforeren og i fornodent Fald tillige af Ladnings-

ejeren, saafremt han er tilstede, ellers af hans Be-

fuldmægtigede; i det modsatte Tilfælde bæres de af

det Offentlige.

13*
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1872. § 4. Ankomme afgiftspligtige Varer til en islandsk

26. Febr. Havn i Skibe, som ikke ere forpligtede til at lose So-

pas eller erlægge don i Lov af 15. April 1854 paa-

budte Læsteafgift, er Skibsforeren eller, naar Skibet

vitterlig har en Expeditor, denne pligtig til, inden de

toldpligtige Varer bringes i Land, at tilstille vedkom-

mende Politimester de Ladningsdokumenter eller Ådres-

sebreve, som vedrore de omspurgte afgiftspigtige Varer,

og træffe de fornodne Foranstaltninger til, at Afgiften

bliver erlagt, forinden Varerne udleveres til de ved-

kommende Modtagere. Med Hensyn til Afgiftens Be-

regning og Erlæggelse blive forovrigt de i § 2 fastsatte

Regler at folge.

Er Udleveringen i de her ommeldte Tilfælde sket,

uden at Modtageren forinden har erholdt Vedkommen-

des Kvittering for Afgiftens Berigtigelse, er Modtageren

pligtig til inden 3 Dage, efterat han har modtaget des-

lige afgiftspligtige Varer, at gjore fornoden Angivelse

herom til vedkommende Politimester og berigtige den

paa Varerne hvilende Afgift efter de ovennævnte

Regler.

§ 5. Findes Nogen enten at have gjort urigtig

Angivelse med Hensyn til Beskaflfenheden eller Mæng-

den af de af ham modtagne eller til ham bestemte

afgiftspligtige Varer, eller at have undladt den i § 4

foreskrevne Anmeldelse om saadanne Varers Indforsel,

boder han — forsaavidt den af ham begaaede For-

seelse ikke efter den gjældende Lovgivning medforer

strængere Straf -- det Dobbelte af det Belob, hvis

Erlæggelse han saaledes har sogt at unddrage det

Offentlige, og erlægger desuden den i § 1 fastsatte

Afgift af Varerne.

S 6, Den Skibsforer, som overtræder det i §§ 2—4
indeholdte Forbud imod Skibets Losning, forinden den

heromhandlede Afgift er erlagt, eller iovrigt forser sig

imod, hvad der med Hensyn til dennes Erlæggelse er

liam paalagt, straffes ~ forsaavidt den af ham be-
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gaaede Forseelse ikke efter Lovgivningen niedfdrer 1872,

strængere Straf — med Boder fra 10 til 100 Rd., 26. Febn

hvilke i Gjentagelsestilfælde fordobles.
-^^--m*^

§ 7. Saavel for Afgiftens som for Bodernes Er-

læggelse hæfte de indforte afgiftspligtige Varer, og er

Ejeren af dem uberettiget til at raade over dem, forend

de omhandlede Belob ere betalte. Politimesteren er

berettiget til at træffe de i saa Henseende forniidne

Foranstaltninger, navnlig ved Varernes Beslaglæggelse

og ved i Mangel af Betaling at realisere dem til Dæk-
ning af de paalobne Afgifter og Boder.

§ 8. Boderne kunne, hvis Vedkommende ikke

begjærer, at Sagen henvises til Domstolene, fastsættes

af Amtmanden. I Tilfælde af Sagens Henvisning til

Domstolene behandles den som offentlig Politisag.

Landshovdingen er bemyndiget til, naar dertil i

enkelte Tilfælde maatte findes Anledning, at nedsætte

de ikjendte Boder.

§ 9. De i § 5 ommeldte Boder tilfalde Lands-

kassen, medmindre Nogen ved sin Anmeldelse har givet

Anledning til Opdagelsen af den begaaede Forseelse,

i hvilket Fald den ene Halvdel tilfalder ham. Boderne

efter § 6 tilfalde udelt Landskassen,

§ 10. For Oppeborslen saavel af de i § 1 fast-

satte Toldafgifter som af de i Henhold til §§ 5 og 6

ikjendte Boder aflægger vedkommende Politimester

Regnskab efter de Regler, som i saa Henseende nær-

mere fastsættes af vedkommende Ministerium eller efter

sammes Anordning af Landshovdingen.

Af Afgiftens samlede Belob erholder vedkommende

Oppeborsels-Embedsmand 2 pCt.

§ 11. Indtil der maatte blive ansat en Lands-

hovding i Island, udoves den Myndighed, der i nær-

værende Forordning er tillagt denne, af Stiftamt-

manden.

§ 12. Denne Forordning træder i Kraft den 1.

Juli 1872.
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187:^ Hvorefter alle.Vedkommende sig allerunderd. have

^^"^^^^ at rette. — Givet paa Amalienborg den 26. Februar

1872.

Forordning om Postvæsenet paa Island. Khavn

den 26. Februar 1872. — isi. Forest. og Resoi. Prot.

1872 Nr. 16. Lovtid. for Kgr. Danmark 1872, Tillæget S. 23—

29, jfr. Ministerialtidende for 1872 B, S. 170-71 og for 1871,

Tillæget S. 55—64; Tibindi um stjornarmålefni fslands III, S.

299-313; Algreen-UsBings Lovsaml. 1872 S. 85—93; Tibindi

fra alfingi fslendinga 1873 II, S. 299-308.')

Tilskipun um postmål å Islandi.

Vjer Christian hinn Niundi &c, Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum ineUekih Jjegnlegt ålitsskjal Vors

triia alt)ingis um frumvarp, sem fyrir J)a& hefir verib

lagt, til tilskipunar handa fslandi um postmål, bjobum

Vjer og skipum fyrir å [)essa lei&:

1. gr. Landshofbinginn å Islandi hefir å hendi

stjorn hinna islenzku postmåla innanlands.

[ Reykjavik skai sett påstskrifstofa og skipaBur

postraeistari, sem konungur utnefnir, meb 700 rd. launum

å åri. paJb skal komib undir urskurb konungs, hvort

honum verbi veitt launavibbét eptir aldri.

Til skrifstofukostnabar handa postmeistaranum og

til kostnabarins vib postafgreibslu-storf å Islandi og

hirbing brjefa, hvort sem slik storf eru saraeinub ein-

hverri annari syslun eba einstakir menn hafa jiau å

hendi, skal verja {)vi fje, sem til joessa er ætlabihinni

årlegu fjårhagsåætlun.

Til nærmere Oplysning kan efterses Ti'bindi fra al{>ingi fs-

lendinga 1871 I, S. 7, 9-14, 412—22, 525-37, 708 og

II, S. 101-15, 266-73, 288-300, 420-23 (jfr. Tibindi

fra alfiingi fslendinga 1865 I, S. 29, 33, 571-77, 632-39

.
og II, S. 112, 379, 392, 445; jfr, kgl. Bekjendtgjorelse til

Ålthinget 31. Maj 1867 i Lovsaml. for Island XIX S. 614 ff.).
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2. gr. Til sendiaga me& postum å l'slandi verbur 1872.

Ti&taka veitt: 26. Febr.

a) lausum brjefum, og er hjer til a& telja:

1. hva& eina, er sent er i brjefsformi, og

2. prentab mal i krossbandi el& einbrugbnu bandi,

e&a saraanbrotife ah eins; og somuleibis ef sii

sending er opi& spjaldblab e&a synishorn af varn-

ingi e&a fyrirmynd vi& fatasuiS;

skulu {)ær sendingar vera me& utanåskript og eigi

[)yngri en 50 kvint, en hvorki må å ^ær skrifa

ver& t)eirra, e&a, ab {)eim fylgi abrir raunir.

pan skal ålita sem åbyrgfear-brjef, ef utan å

{)eim stendur: »mælt me&«, »å hendur falib« eba

»NB«, og eru buin friraerkjum, svo nægir. E£

svo er, verbur l^eim eigi skilab mottokumanni i

hendur, nema hann greibi kvittun fyrir.

Oli Jjau brjef, sem lagbir eru inn i peningar

eba peningavirbi, sem eigi er tilgreind upphæb å,

hvort heldur jjab eru gjaldgengir peningar, peninga

igildi, skuldabrjef eba abrar skuldajatningar, er

hverjum t)eim eru nytår, sem [)ær i hondura hefir,

skulu vera abyrgbarbrjef

;

b) peningabrjefum, og teist hjer undir hvab eina

i brjefs formi, ab t)yngd og svo å sig komib, sem

fyrir er mælt i staflib a., l^egar verb hins innlagba

ei til greint og ^ah er annabhvort peningar eba

Qemætir pappirar. Fulla upphæb {)arf eigi ab til-

greina, ntan så beibist tolu å, er sendir, ])i er

hann afhendir sendinguna;

c) bogglum, og teljast hjer undir allir {)eir munir,

abrir en greindir eru i stafiibunum a. og b., er sendir

verba meb p6stum, ef visab er til viss manns, er

vib skal taka, og |)eir eru i umbiibum eba nm t)å

er svo lukt, sera hlybir.

Hverri boggulsending skal fylgja tilvisunar-

brjef meb utanåskript, og læst, ef menn vilja; en

til l)ess må eigi hafa åbyrgbarbrjef eba peninga-
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72. brjef. Tilvisunarbrjefic) nia eigi vega meir en 3
Febr. kvint, en ver&ur eigi tali& l)yngra fyrir [)vi, 1^6

lykill ab sendiugunni fylgi.

Uni ^Sih, hvort taka magi boggla til flutnings å

vetrarpost/er&um, skal åkvebi& seinna meir.

3. gr. Poststjornin akve&ur, hversu niikib af munarn

l)eim, sem geti& er um i 2. gr., postarnir geti tekib ab

sjer til flutnings og rabst(3funarj svo og hver skilyrbi

skuli gjorb eba hverjar reglur settar i slikuni greinuni.

4. gr. Fra er senda nia meb postum, eru

l)eir hlutir undan skildir, sem bannab er ab breiba ut,

eba bera meb sjer eitthvab |)ab, sem ologmætt er, eba

osæmilegt eba obrum monnum til hneysu; enn fremur

|)eir hlutir, sem hætta er biiin af, ef fluttir eru, t. a. m.

eldfimir, sprenghættir, etandi eba l;)esskonar hlutir, og

l)eir, sem illur daunn er af. Sje l)agab yfir innihaldi

{)esshåttar sendinga eba rangt til sagt, å poststjornin

botaheimtu fyrir Jiana skaba, er af l)eim verbur.

5. gr. Poststjornin skal sja um, ab postarnir komist

reglulega åfram annabhvort meb Jieim åholdum, sem

hiin sjalf å, eba meb obrum fararbeina, allt eptir [)vi,

sem henta Jiykir, og peuingar ab obru leyti eru til Jiess-

i fjarhagsåætluninni.

6. gr. Sjerhver skipstjornarmabur er skyldur eptir

åskorun poststjoruarinnar ab taka å nioti ])eim hlutum

til flutnings, er nefndir eru i 2. greinar staflib a., og

flytja Jm fra Jjeim stab, er skipib leggur ut fra, og til

l^eirrar hafuar a Islandi eba erlendis, er J^ab å ab fara

til og nefud er i leibarbrjefi skipsins.

Komi sii åskorun til skipstjorans vib sjerstakt

tækifæri, eba ef hun er opinberlega birt fyrir jmu skip

yfirhofub, er eiga leibir å tiitekna stabi, l^å ber skip-

stjoranum ab segja til Jdbss i tækan tima å posthiisi

Jiess stabar, og i seinasta lagi 24 stuudum åbur, hvaba

dag og stund hann ætlar sjer ab halda i burt, og ma
hann J}å ekki fyrri fara, nema p6stsendingarnar sjeu å

skip komnar; skulu J)eim t)å fylgja tvær sendingaskrår
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samhlj6c)a, og fær poststjornarmafeurinn a&ra J^eirra 1872.

aptur me& kvittun skipstjorans, en liinni heldur hann 26. Febr.

eptir.

Å leibinni er skipstjori skyldur a& geyma post-

sendingarnar å l^eiin stab i skipinu, l)ar sem {)eim er

ohultast og bezt fer um l)ær, og annast um ^ær sjer i

lagi, {)egar eitthvab ber ab hondum.

Neybist skipstjorinn til ab leita hafnar å oferura

stab, eUi{)eim, er leibarbrjef hans visar til, skal hann

segja til å posthusinu [)ar, ab hann hafi postsendingar

mebferbis, eba ef fiar er enginn postembættismabur eba

p6st[)j6n, låta ])a.nu embættismanu vita })ab5 er hann

annars kann ab hitta, svo råbib verbi af, eptir kring-

umstæbum, hvort beint skuli fyrir sendingunum meb

obru moti.

f)egar skipstjorinn kemur })angab, sem ferb haus

var heitib, skilar hann tafarlaust af sjer postsending-

unum å posthusinu, er hann er lagztur vib akkeri.

|>ab, sein hjer er sagt, varbar og |)au skip, er til

flutninga eru hofb fra hofn a Islandi ; en Jio skulu jDessi

skip skyld ab taka [)ab til flutnings, sem nefnt er i

2. greiu, b. og c. Postsjornin må og festa upp a l)essum

skipuni, Jparsem hentugast er og hægast til ab na, læsta

kassa til ab låta i brjef; um kassana og sendingarnar

verbur svo skipt a joeim stobura, er skipin koma vib å,

Utgjorbarinabur eba skipstjori [)ess skips, er senda å i

flutningaferbir, er skyldur i tækan tima, og i seinasta

lagi sanitiba hinni fyrstu augl^singu sinni um ferbirnar,

ab segja poststjorninni til um leib skipsins, vibkomu-

stabi, burtsiglingar- og tilkomutib, og eins um sjer-

hverja breytingu, sem å ferbum J)essum verbur gjorb

sibar.

Sje eigi annab nm samib, borgar poststjornin fyrir

flutniug sendinga joeirra, sem hjer ræbir um, fyrir allt

tab, cem flytja å å einni ferb, eptir vikt meb unibiibum

:

luilli hafna å Islandi 16 sk. undir 10 pund eba minna,

og milli annara staba 16 skildinga undir 10 pund eba
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1872. minna, fyrir hverjar 50 railur af beinni vegarlengd.

26. Febr. okeypis skulu flutt aptur brjef, er eigi nå ab komast

til skila, torair postsekkir, toskur e&a annab ftvi ura

likt.

7. gr. Ver&i postarnir e&a fararskj6tar l)eirra fyrir

slysum i fer&unum, ehar ef Tpeir f)urfa a&sto&ar vi&

annara orsaka vegna, til a.h halda åfram fer& sinni,

skal hver så, er nærri b^T, eptir åskorun veita |)eim

tafarlaust \ti bjålp, sem m^h ^arf, raot sanDgjarnri

borgun, hvort heldur Imb er hestlån eba annar beini.

Sii borgun gelzt eptir samkomulagi milli post-

stj6rnarinnar og l)eirra, er a&sto&ina veittu, en nåist

eigi samkomulag, kemur |)a& mål undir urskurft hlutab-

eigandi logreglustj6ra.

8. gr. Bui&areyrir er fyrir sjerhverjar J)ær send-

ingar, sem getib er um i 2. grein:

a. undir laus brjef:

1. venjuleg brjef, j^egar hofb eru frimerki,

ef {}au vega allt aJb 3 kvintuni 4 sk.

— yfir 3 kv. a& 25 kv 8 -

— - 25 - 50 - .... 12 -

Sje eigi hof& frimerki, ver&ur bur&areyrir tvo-

faldur vi& |)a&, sera hjer er åkve&ib;

2. undir prentab mål i krossbandi e&a einbrug&nu

bandi, eba abra sendingar, sera um raælir i 2.

greinar stafliB a. , 2., helmingur brjefburbar-

eyris ])ess, sem getib var, ef frimerki eru \\b

h6fb, en \)6 eigi minna en 4 sk. undir hverja

sendingu.

Sjeu frimerki eigi vib hofb vib sendingar

J)essar, eba ef å pær er ritab nokkub, sem eigi

er leyft af poststjorninni, eba ef urabubirnar,

sem eiga ab vera svo lagabar, ab hægt sje ab

kanna hvab i ])e\m er, eru raeb obru moti, en

hiin hefir fyrir lagt, pi fer um borgunina eptir

I)vi, sem mælt er um almenn brjef, t)egar fri-

merki eru ekki vibhofb. -
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3. 8 sk. greibast eDnfremurfyriraStakastå hendur 1872.

åbyrgb hverrar sendingar, sem mælt er urn i 26.Febr.

1. og 2.;
^

^
b. undir peningabrjef

:

bur&areyrir eptir vikt, einsog akve&i& er i a., 1,,

og a& auki 4 sk. i abyrgBarpjald fyrir hvert 100

rd. e&a miuni upphæb Jjeirra penioga, er til eru

greindir utan å brjefinu.

Sje J)e8S krafizt a& peningar, sem sendir eru,

sjeu taldir å posthusinu, skal fyrir j^aS greiba 4 sk.

af 200 rd. og minni upphæb, og 1 sk. af hverjura

100 rd. e&a niinna af t)vi, sem frara yfir er.

<!. undir boggia:

16 sk. fyrir hvert pund, sem boggullinn vegur,

teist \)i partur ur pundi sem heilt sje, Sje verb

til greint, greibist enn fremur åbyrgbargjald J)ab,

sem fyrir er mælt i staflib b. Sjeu i bogglinum

gjaldgengir peningar, peninga igildi, skuldabrjef, ]}e\m

uyt, er i hondura hefir, eba aBrir [)esskonar pappirar,

og sje beibzt tolu a {)vi fje, |)a fer um [lær send-

ingar sem um peningabrjef. Undir tilvisunarbrjef

})arf eigi sjer i lagi ab borga,

Sje [mibi låtinn fylgja brjefura, sera falin eru a

hendur, peningabrjefum eba bOgglum, til kvittunar af

hålfu vibtakanda, verbur undir hann ab borga sem undir

almennt brjef.

Um mottoku |)eirra sendinga, sem nefndar eru i

a., 3. og i b. og c, sknlu postembættisraenn låta i tje

skrifiega viborkenningu borgunarlaust, J)aråm6ti verbur

ekki krafizt viburkenningar fyrir J)ær sendingar, sem

nefndar eru i a., 1. og 2.

3 sk. skal greiba fyrir hvab eina af ])vi, er hjer

er nefnt: fyrir ab leggja til lakk til innsiglis a sending,

fyrir ab setja a raerki, sem {)orf er å, fyrir umbiibir

peningabrjefs, fyrir utanåskript eba tilvisunarbrjef, en

1^6 mi SU borgun samtals eigi fara fram yfir flutnings-

eyri sendingarinnar.



204 Forordring om Postvæsenet paa Island.

1872. |>egar ^ær sendingar, seiii eigi hafa koniizt ur

26. Febr. vorzlum poststjornarinnar, ver&a sendar aptur fra [^eim

'"'^^'^*^"sta&, er \iær åttu ab fara til, e6a J)eim ver&ur konii&

Jengri veg, gjaldast i aukagjald fyrir J)ann flutning 2 sk.

fyrir hvert 100 rd., ef peningar eru sendir, og 4 sk.

fyrir hvert pund i bogglum, og p6 aldrei miuna en 4

sk. A&rar sendingar eru J>vi aukagjaldi undan skildar.

|)a&, sem goIdi& er, eptir j^vi sem tiltekib er i

l)essari grein, fyrir a& telja peninga, fyrir lakk til inn-

siglis å sendingu og fyrir a^) setja å nierki, o. s. frv.

(sbr. ^ah, sem fyrir er mælt ab framan), fellur til hlut-

a&eigandi p6stt)j6na.

9. gr. Å posthusum raa panta dagblSb og timarit,

og setur p6ststjornin t)ær reglur, er hjer t)arf vib ab

hafa.

Taki poststjornin ab sjer flutning å ritum ];)essum5 er

burbareyrir sk. fyrir hvert niiiuer, og skal reikna );)etta

eptir mebaltoiu a l)vi, sem ætlazt må til ab korai ut å

J)Vi timabili, sem askriptin er mibub vib; ))å skal 4 sk.

greiba ab rainusta kosti fyrir sending å J)eim niimerum,

sem lit eru komin å einum årsljorbungi.

Fyrir ab panta blobin og fyrir borgunarheimtur og

reikningsskilj sem }m eru sameinub, greibast 8 af

hundrabi af verbi blabsins fyrir askrifendur a [jeim stab,

{)ar sem [)ab er gefib lit.

10. gr. Borgunin, sem akvebin er i 8. og 9. gr.,

greibist fyrir fram fyrir:

brjefj sem faiin eru å hendur; . -

mottokukvittanir;

sendingar til konungs og kcnungsættingja;

sendingar til stjornarvalda og sveitarstjorna, ab {jeim

undan skildum, er koma fra obrum monnum eu

Jjeim yfirvoldum, er mi voru uefnd, ef J)ær einungis

hafa inni ab halda skyrslur eba ålit, sem krafizt

hetir verib eba bebib um, og så, er sendir, vottar

tab utan å brjefinu meb eiginhandar undirskript,

ab J)ab ?je l)ess efnis;
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•"pinbrjef, e&a brjef me& l}eirri utanaskript, a& måttoku- 1872.

iiia&ur getur af henni rå&iS, hvers efnis J^au eru; 26. Febr.

blob og timarit, sem menn skrifa sig fyrir fyrir fjorb-"'"*^'^^*"

ung ars i minnsta laoi fra venjulegum fjor^utiga-

skiptuni. p6 må poststjornin i stQku tilfellum ini&a

borgunina vib skenunri tima.

Bur&areyri fyrir allar sendingar, sem eigi era hjer

'^aldar, må så, er sendir, grei&a hvort sera liann kys

heldur å {)eim stab, er [)ær ganga £rå, eba hinum, er

tær eiga a5 fara til; ela skipta honmn å båba stabina.

t>egar burbareyrir er ab eins greiddur a& nokkrum hluta

iiiefe friraerkjum, skal heimta burlbareyri af sendingunni

einsog ef ekki væri goldib, en frå borguninni skal dregi&

Verb Jieirra frimerkja, sem hof& voru.

Einstakir menn, sem senda eitthvab me& posti,

eru skyldir til a& borga eptir å ogoldna postpeninga

fyrir sendingar, sem ekki eru leystar inn af {}eira, sem

vi& å ab taka, ef })ess ver&ur krafizt af p6ststj6rninni.

11. gr. Burbareyrir grei&ist meb Jm ab lima å

brjefib, peningabrjefib eba (Jjegar bogglar eru sendir) å

tilvisunarbrjefib, svo morg frimerki, er samsvarar burbar-

gjaldinu; frimerki lætur poststjornin biia til, og fåst

tau til kaups å poststofunni, å ollum postafgrei&slu-

stobum og brjefhir&ingarsto&um, l)annig ab fyrir hvert

fullt hundrab af frimerkjum, sera keypt eru i einu, borgar

kaupandi 4 ^/o minna, en jjau hljoba uppå.

12. gr. Af tekib er ab flytja nokkub kauplaust.

t>ab skal komib undir lirskurb konungs, hverja uppbot

^mbættismenn og syslunarmenn skuli få fyrir J)ann

kostnabarauka, er af J)essu leibir fyrir ]}L

Til l)eirra postsendinga, er å J)enna hått er veitt

toknun fyrir lir laudssjobnura, må hafa j^jonustu-fri-

^Uerki. Hinar nåkvæmari reglur um, hvernig l)essu

^erbi vib komib og um reikningsskil, skal hlutabeigandi

stjornarråb eba landshofbingi eptir undirlagi t)ess

setja.
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1872. 13. gr» Glatist abyrgt)arbrjef i vorzlum poststjorn-

26. Pebr. arinnar, skal grei&a j^eim, er sendi, 10 rd. i ska&a-

bætur.

T^nist peninga- e&a boggul-sending, e&a ef |)a&

skemmist e&a breytist um sera var i {)eirri send-

ingu, median hiiu var i vorzlum poststjornarinnar,

bætir péststjornin {)eim skafiann, er sendi, ^6 ekki frani

yfir {)a£>, er greint var um ver&ib, {)å er sendingin var

latin å postinn, og eigi yfir 48 sk. fyrir hvert pund af

vikt sendingarinnar i umbu&um, ef verbib var eigi til

greint. Sje hluturinn t^ndur meb ollu, skal og borga

aptur l)ann burbareyri, er greiddur var.

Ska&abætur greibast ekki:

a. |)egar skaSinn kemur eingongn af ebli {)ess^ sem

sent er, e&a orsakast af illum umbiibuni

;

b. l^egar boggullinn hefir ekki skaddast ab utan a

umbiibum eba innsigli, svo ab pvi verbi kennt urø

ab sendingin sjalf hafi skeramzt eba glatazt, p6

skal })ann skaba bæta, er verbur å peuingura og

pappirum, er peningaverb hafa, sem eru afhentir

i umbiibum, eba å obrum peningasendingura, hvort

sera urabubir eba innsigli eru 6skoddub eba ekki,

ef [l)ab fje var talib a posthiisinu, ^egar t)vi var

skilab l}ar.

pæv bætur, er p6ststj6rnin a ab gjalda eptir

J)vi, sem mi er sagt, nå ab eins til verbsjo ess hlutar, er

glatazt hefir, eba ^eirrar r;y'rnunar, sera hinir skemradu

munir hafa orbib fyrir, en eigi skal bæta åbatamissi,

eba afsakna, eba peningaverbfall, eba yfirhofub neinar

obeinlinis afleibingar skabans.

Fyrir hina hlutina, sera nefndir eru i 2. gr., skal

engar skababætur greiba.

Skyida til skababota fellur burt, ef poststjorninni

eigi er skyrt fra krofunni innan eins ars fra |)vi, ab

hluturinn var låtinn å p6stinn.

14. gr. Brot gegn p6stlogunura skal varba J)eim

hegningura, sera hjer skal greina;
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a. Sa, sem afhendir posti e&a oSruiu p6st{)j6ni hluti, 1872.

seni eptir J)vi, sem sagt er, må senda me& posti, 26. Febn

til ab koma J)eim å framfæri utanp6sts, skal sæta

sektura, er nema sexfoldum bur&areyri eptir taxt-

anum,

b. Fyrir J)a& a& senda peninga eta afera ver&mæta

muni, sem nefndir eru i 2. grein stafii& a., til-

sagnarlaust \ lausura brjefum an åbyrgSar, skal

Jiggja vib sekt, sera sje fimmtungur af ver&i t)vi,

sem leynt er, 1)6 eigi yfir 10 rd.

c. Fyrir misferli af hålfu skipsiitgjor&armanna og

skipstjora gegn Jjvi, er {)eim er gjort s!b skyldu i

6. grein, skal grei&a 2—10 rd. sekt. Valdi brotib

l)vi, a& poststjårninni ver&i gjort a& skyldu, a&

greiba skaSabætur, skal hluta&eigandi {)ara&auki

endurgjalda poststjorninui skababætur l)ær, sem

hun å ab låta af hendi.

d. Somu hegning skal så sæta, er veittir eigi tafar-

laust p6stinum {)å hjalp, sem ura er rætt i 7. gr.

e. peir embættismenn e&a syslunarmenn, sem hafa

J)j6nustufrimerki til annara sendinga en l^eirra, er

leyft er, e&a låta a&ra menn få J)au til l)ess, sem

|)eim ekki er leyft, eba ef ^e'w me& o&ru moti ver&a

l^ess ollandi, ab heimtab verbi af landssjobnura

raeiri uppbot fyrir afnåm okeypis-sendinga, en

greiba skal samkvæmt 12, grein, skulu sæta 5

—

50 rd. sektura.

Framannefndar sektir åkvebur p6ststj6rnin, og skal

lirskurbur hennar standa oraskabur, neraa hlutabeigandi

innan 14 daga, fra {)vi er honura var birtur lirskurb-

urinn, heimti, ab målib gangi til doms, og skal |)åfara-

raeb {)ab sem opinbert logreglumål,

Poststjårninni er heimilt, ef åstæba virbist til J)ess

i stoku tilfellum, ab færa nibur ofannefndar sektir, eba.

gefa l)ær upp meb ollu.

Sektir l)ær, sem nefndar eru i staflibunura a. og b.,.

falla til |)ess, er meb sogusogn sinni kemur l)vi til
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1872. lei&ar, hin drygbu afbrot koiiiist upp. Hiuar sekt-

26. Febr. irnar åsamt jDeim burfeareyri, sera undan er dreginn,

falla i postsjoS.

15. gr. Sa, sem sendir eitthvab meb posti, hefir

råb yfir l)vi, t^angab til er skila&.

Sendingar ])ær, er eigi komast til skila, skulu

opna&ar, og farib meh jjær, sem poststjornin akve&ur

nakvæniar, og skal selja raunina postsjo&i i bag. Ef -

eigandinn segir til sin innan sex raanaba fra jDvierselt

var, fær hann l)abj er fyrir hlutina kom, ab fra dregaum

kostnabi og ån leigna.

Ab obru leyti ma enginn af |)eim, sem hafa post-

{)j6nustu å hendi, gefa nokkrum manni litifrå neina

visbendingu uni Jjab, er annar mabur sendir raeb posti,

og eigi heldur ma ueitt af ]3vi, sem fengib er postinum

til flutnings, meb vitund p6st[Dj6nustumanna opnå nje

lesa af ovibkomandi nionnura.

16. gr, Hvenær sem greiba skal sekt, burbareyri

•eba skababætur utaf einhverjum hlut, sem er i vorzlum

poststjornarinnar, er henni heirailt, ab halda honum

aptur eba {)vi, sem banu hefir inni ab halda, unz borgab

^r, og verbi eigi borgab, ab råba meb oUu yfir hlutnura

eba sem hann hefir inni ab halda,

Ef skera å lir l)vl, hvort eitthvab er låtib å postinn

eba sent raeb loglegu raoti, og urskurbur {>essi er kominn

-undir [)vi, hvers eblis eba innihalds hluturinn er, og

hann er i vorzlum poststjornarinnar, raa hun heimta,

ab sendingin verbi i viburvist postjijonustumanns opnub,

-og rannsokub af l)eira, sem tekur vib henni, eba, ef

svo ber ab, af l)eim, sem sendir hana. Verbi J^essu

eigi hlytt, må poststjornin råba yfir hlutnura eins og

åbur var getib.

17. gr. Hlutabeigandi stjornarråb, eba landshofb-

ingi eptir undirlagi Jjess, sjer nm tilhogun å postgong-

unum og setur allar J)ær reglugjorbir, sem litheiratast

til l)ess, ab koma {)essari tilskipun i verk.
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18. gr. |)angab til settur ver&ur landshof&ingi å 1872.

Islandij skal stiptamtma&ur hafa J)a& vald, sem me& 26. Febr.

})essari tilskipun er falib landshoféingja å hendur.

19. gr. Hluta&eigandi stjornarråb sjer um, ab {)essi

tilskipun geti o&Iazt gildi i seinasta lagi 1. april lb73.

Eptir J)essu eiga allir hlutaleigendur sjer Jjegnlega

a& hegba. — Gefib å Arnaliuholl, 26. dag februar-

måna&ar 1872.

Forordning oiu Postvæsenet paa Island.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til Forordning for Is-

land om Postvæsenet, byde og befale Vi, som foiger:

§ 1. Bestyrelsen af det indre islandske Postvæsen

henlægges under Landshdvdingen.

I Reykjavik oprettes et Postkontor og ansættes

en Postmester, der udnævnes af Kongen, med en Gage

af 700 Rd. aarlig. Kongen bestemmer, hvorvidt der

vil kunne tilstaas ham Alderstillæg.

Til Kontorholds-Vederlag for Postmesteren saavel-

som til Besorgelsen af Postexpeditor- og Brevsamler-

Forretninger paa Island enten i Forbindelse med andre

Bestillinger eller ved Private anvendes de Summer,

som dertil opfores i det aarlige Budget.

§ 2. Til Forsendelse med Posterne i Island mod-

tages :

a, Lose Breve, hvortil henregnes

1. enhver Gjenstaud, der forsendes i Brevforraat,

samt

2. trykte Sager under Kors- eller Enkeltbaand

eller simpelthen sammenlagte eller bestaaende

af aabne Kort samt Vareprover og Monstre,

naar de ere forsynede med Adresse, ikke veje over

over 50 Kvint og ikke have Paategning om nogen

XXL B. 14
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1872. Værdi eller ora, at nogen anden Gjenstand med-
26. Pebr. fQlger.

De betragtes som anbefalede, naar de ere

paategnede »Anbefales , •Rekommanderes" eller

»NB.« og forud ere fuldstændig frigjorte. De ud-

leveres i saa Fald ikke til Adressaten, uden at

denne herfor meddeler Tilstaaelse.

Alle Breve, i hvilke der uden Værdiangivelse

paa Forsendelsen indlægges gangbar Mynt, Penge-

repræsentativer, Obligationer lydende paa Ihænde-

haver eller andre Forskrivninger, der gjælde i

Hvennands Haand, skulle være anbefalede.

b. Pengebreve, hvortil henregnes enhver Gjen-

stand i Brevformat af den under Litr. a. anforte

Vægt og Beskaffenhed, naar der er angivet en vis

Værdi af Indholdet, og dette bestaar enten i Penge

eller Papirer, Det er ikke nodvendigt at angive

den fulde Værdi af Indholdet, medmindre det ved

Indleveringen begjæres eftertalt,

c. Pakker, hvortil henregnes enhver ikke under

Litr. a. og b. anfort, til Postforsendelse egnet

Gjenstand, der er stilet til en bestemt Modtager

og er under fyldestgjorende Lukke og Indpakning.

Enhver Pakkeforsendelse skal være ledsaget

af et særskilt Adressebrev, som kan være for-

seglet, men hvortil hverken anbefalede Breve eller

Pengebreve kunne benyttes. Adressebrevet maa
ikke veje over 3 Kvint, dog medregnes en til en

medfolgende Pakkeforsendelse horende Nogle ikke

i Vægten.

Det forbeholdes nærmere Bestemmelse, hvorvidt

Pakker kunne medtages paa Posternes Vintertur,

§ 3. Det Omfang, hvori Postvæsenet kan paatage

sig Befordring og Besorgelse ra. v. af de i § 2 nævnte

Gjenstande, samt de Betingelser og Formaliteter, der

i saa Henseende skulle opfyldes, fastsættes af Post-

bestyrelsen.
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§ 4. Udelukkede fra Postbesorgelse ere de Gjen- 1872.

stande, hvis Udbredelse er forbudt, eller hvis Ydre 26. Febr.

frembyder noget Ulovligt, Usommeligt eller Fornær-

mende, samt de Gjenstande, hvis Forsendelse er for-

bunden med Fare, saasom brandfarlige, exploderende,

ætsende og lignende Sager, samt ildelugtende Gjen-

stande. Fortielse eller falsk Angivelse af saadanne

Forsendelsers Indhold berettiger Postvæsenet til Er-

statning for den herved opstaaede Skade.

§ 5. Postvæsenet skal enten ved dets egne eller

ved andre Befordringsmidler sorge for Postens regel-

mæssige Befordring, saaledes som det skjiinnes hen-

sigtsmæssigt og iovrigt i Henhold til de paa Budgettet

opforte Belob.

§ 6. Det paaligger enhver Skibsforer efter Post-

væsenets Forlangende at medtage de i § 2 under Litr.

a. nævnte Gjenstande fra det Sted, hvorfra Skibet af-

gaar, til den Havn i eller udenfor Island, hvortil det

efter Paategningen paa sammes Sopas er bestemt.

Naar saadant Forlangende er stillet enten for et

særligt Tilfælde eller ved offentlig Bekjendtgjorelse med

Hensyn til Skibe i Almindelighed, bestemte til visse

Steder, har Skibets Forer betimelig og senest 24 Timer

for Afrejsen at anmelde for Afgangsstedets Posthus

Dag og Tid, naar han agter at afgaa, og maa da ikke

afgaa tidligere, medmindre Posten er bragt ombord,

ledsaget af tvende ligelydende Styksedler, hvoraf den

ene tilbagegives Postvæsenet med Skibsfbrerens Kvit-

tering, men han selv beholder den anden.

Det er Skibsforerens Pligt undervejs at bevare

den ham anbetroede Post paa det sikreste og mest

beskyttede Sted i Skibet og i ethvert modende Tilfælde

at yde den særlig Forsorg.

Nodsages Skibsforeren til at soge anden Havn end

den, hvortil han ifolge Paategningen paa Skibets Sopas

er bestemt, skal han anmelde paa det derværende

Posthus eller, hvis der ikke paa Stedet findes nogea

14*
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1872. under Postvæsenet horende Embeds- eller Bestiilings-

26. Febr. mand, for den Embedsmand, med hvem han ellers
^"^^

maatte komme i Forbindelse, at han har Post ombord,

for at det efter Omstændighederne kan afgjores, hvor-

vidt Posten paa anden Maade skal befordres videre.

Ved Ankomsten til Bestemmelsesstedet har Skibs-

foreren, saasnart han er kommen til Ankers, uopholdelig

at aflevere Posten til Posthuset.

De foranstaaende Regler gjælde ligeledes om Skibe,

som fare i Paketfart fra islandsk Havn, dog at disse

ere forpligtede til ogsaa at medtage de i § 2 Litr. b.

og c. anforte Gjenstande. Postvæsenet er derhos be-

rettiget til i saadanne Skibe paa et bekvemt og let

tilgængeligt Sted at lade anbringe laasede Brevkasser

til Optagelse af Breve, hvilke Kasser i Forbindelse

med Posten blive at vexle paa de respektive Anlobs-

steder. Rhederen eller Foreren af et Skib, der agter

at fare i saadan Paketfart, er pligtig til betimelig, og

senest samtidig med forste offentlige Bekjendtgjorelse

derom, for Postvæsenet at anmelde Routen, Anlobs-

stederne. Afgangs- og Ankomsttiderne samt enhver

Foraudring deri, som efter Fartens Begyndelse raaatte

blive bestemt.

Er ingen anden Overenskomst truffen, betaler Post-

væsenet for den heromhandlede Medtagelse af Post for

den hele paa en Tur til Befordring overleverede Brutto-

vægt: mellem Steder i Island 16 Sk. for 10 Pd. eller

derunder, og mellem andre Steder 16 Sk. for 10 Pd.

eller derunder for hver 50 Mile af den direkte Afstand.

Ubesorgede Breve samt tomme Postsække, Tasker o.

des!, skulle befordres frit tilbage.

§ 7. Saafremt Postforerne paa deres Reiser med

Posten komme til Skade underveis enten paa deres

Person eller deres Heste, eller de iovrigt have Hjælp

nodig for at komme frem, skal enhver i Nærheden

Boende paa Anmodning og imod billig Betaling uop-
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holdeJig yde dem den fornodne Bistand, være sig med 1872.

Heste eller i andre Maader.
.

.
26. Febr.

Betalingen for den ydede Bistand afgjores ved

Overenskomst mellem Postvæsenet og dem, der have

ydet samme, og fastsættes i Mangel af saadan min-

delig Afgjorelse af vedkommende Politimester.

§ 8. Portoen er for enhver af de i § 2 omhandlede

Forsendelser:

a. For lose Breve:

1. For almindelige Breve, som forud ere frigjorte,

naar de veje indtil S Kvint 4 Sk.

— over 3 indtil 25 Kvint , . 8 -

— — 25 — cO — . . 12 -

Ere de ikke forod frigjorte, betales det Dob-

belte af de her fastsatte Satser.

2. For trykte Sager under Kors- eller Enkelt-

baand eller andre af de i § 2 Litr. a. Nr. 2

omhandlede Forsendelser, naar de ere forud

frigjorte, Halvdelen af fornævnte Porto, dog

ikke under 4 Sk. for hver Forsendelse.

Ere de ikke forud frigjorte, eller indeholde

de andet Skrevet end af Postbestyrelsen til-

ladt, eller ere de ikke behandlede efter de af

denne givne Regler for Indpakningen, hvis Be-

skaffenhed maa være saadan, at Indholdet med

Lethed kan undersoges, anvendes Taxten for

almindelige Breve, som ikke forud ere fri-

gjorte.

3. For Anbefaling af de under Nr. 1 og 2 om-

handlede Forsendelser betales endvidere 8 Sk.

for hver,

b. For Pengebreve

:

en Porto efter Vægten som ovenfor under Litr. a.

Nr, 1 fastsat og desuden en Assurancepræraie af

4 Sk. for hvert lOO Rd. eller derunder af den

paa Brevet angivne Værdi.
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1872. Forlanges Indholdet af Pengeforsendelser ved

. Pebr, Indleveringen eftertalt paa Posthuset, beregnes

derfor 4 Sk. for Belob indtil 200 Rd. og 1 Sk.

for !:100 Rd. eller derunder af den overskydende

Del.

c. For Pakker:

]6 Sk. for hvert Pund af Pakkens Vægt. Brok-

dele af et Pund regnes for et helt Pund. Er

Værdi angiven, betales endvidere den under Litr.

b. anforte Assurancepræmie. Indeholder en Pakke

gangbar Mynt, Pengerepræsentativer, Obligationer

lydende paa Ihændehaver eller andre lignende Pa-

pirer, og forlanges dette Indhold eftertalt, da sker

det paa samme Vilkaar som for Pengebreve. For

Adressebreve erlægges ingen særskilt Betaling,

Medfolger et Bevis til Erhvervelse af Modtagerens

Kvittering for anbefalede Breve, Pengebreve eller Pak-

ker, betales dette Bevis som et almindeligt Brev.

For de under Litr. a. Nr. 3 samt b. og c. nævnte

Forsendelsers Vedkommende udfærdiges Tilstaaelse af

Postvæsenet uden særlig Betaling; derimod kan Til-

staaehe ikke forlanges meddelt for Indleveringen af de

under Litr. a. Nr. 1 og 2 nævnte Forsendelser.

For at tillægge Lak til Forsegling af en Forsen-

delse, for at forsyne en saadan med fornodent Mærke,

for at konvolutere et Pengebrev, for at paaskrive en

Adresse eller at levere eller udfærdige et Adressebrev

erlægges 3 Sk. for hver Ydelse, dog saaledes at det

samlede Belob herfor ikke maa overstige Portoen for

den paagjældende Forsendelse.

Naar Forsendelser, der ikke have været ude af

Postvæsenets Værge, tilbage- eller videresendes fra

det oprindelige Bestemmelsessted, betales for Penge-

forsendelser en Tillægsporto af 2 Sk. pr. 100 Rd., og

for Pakkesager en Tillægsporto af 4 Sk. pr. Pund, dog

i intet Tilfælde mindre end 4 Sk. For andre Forsen-

delser betales derimod ingen saadan Tillægsporto,
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Den i nærværende Paragraf fastsatte Betaling for 1872.

Eftertælling saavelsom for at tillægge Lak til Forseg- 26. Febr,

ling af en Forsendelse, for at forsyne en saadan med
""""^

Mærke o. s. fr. (jfr. ovenfor), tilfalder vedkommende

Postfunktionærer.

§ 9. Paa Tidender og Tidsskrifter kan der abon-

neres gjennem Postvæsenet. Reglerne herfor fastsættes

af Postbestyrelsen.

Naar saadant Abonnement besorges af Postvæsenet,

forsendes med Posten hvert Nr. for en Porto af Sk.,

beregnet efter Gjennemsnittet af det i en Abonnements-

termin planmæssig udkomraende Antal Nommere, dog

betales mindst 4 Sk. for Forsendelsen af de i etFjer-

dingaar udkomne Numraere.

For Modtageise af Abonnement og den dermed

forbundne Oppeborsel og Afregning erlægges 8 pCt.

af Abonnementsprisen paa Udgivelsesstedet.

§ 10. Den i §§ 8 og 9 fastsatte Betaling skal

erlægges forud for:

anbefalede Breve;

Modtagelsesbeviser;

Forsendelser til Kongen og Medlemmerne af det kgl.

Hus;

Forsendelser til Statsmyndigheder og kommunale Myn-

digheder med Undtagelse af saadanne Forsendel-

ser, som afgaa fra Andre end Statsmyndigheder

eller kommunale Myndigheder, naar de alene an-

gaa befalet Beretning eller afæsket Erklæring og

af Afsenderen med egenhændig Underskrift uden-

paa Forsendelsen ere betegnede i Overensstem-

melse hermed;

Breve, der ere aabne eller have en saadan Udskrift

eller Paategning, at Modtageren af den vil kunne

slutte sig til Indholdet;

Tidender og Tidsskrifter, hvorpaa der abonneres, for

mindst et Fjerdingaar fra de sædvanlige Fjerding-

aarsskifter at regne. Dog kan Postbestyrelsen
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1872. undtagelsesvis tilstede en anden og kortere Be-
26. Febr. talingstermin.

Betalingen for alle i det Foregaaende ikke nævnte For-

sendelser kan efter Afsenderens Valg erlægges enten

paa Afgangs- eller BestemnielsessteLlet eller delvis paa

begge Steder. Delvis frigjorte Forsendelser ansættes

i Porto som ikke frigjorte med Fradrag af de anvendte

Frimærkers paalydende Værdi

Private Afsendere ere pligtige til at efterbetale

de paalobne Postpenge for Forsendelser, der ikke ere

indloste af Modtageren, forsaavidt Saadant af Post-

væsenet fordres.

§ 11. Portoen erlægges ved at paaklæbe Brevet,

Pengebrevet eller (for Pakkers Vedkommende) Adresse-

brevet det til Portoens Belob svarende Antal Fri-

mærker, som i dette Ojeraed udfærdiges af Postvæsenet

og forhandles af Postkontoret samt alle Postexpedi-

tioner og Brevsamlingssteder, saaledes at for hvert

fuldt Hundrede Frimærker, som paa én Gang tages,

betaler Kjoberen 4 pCt. mindre, end den paalydende

Værdi udgjor.

§ 12. AI Portofrihed ophæves. Kongen bestem-

mer, hvilken Godtgjorelse der kau være at tilstaa^Em-

beds- og Bestillingsmænd for de ved Portofrihedens

Ophor forvoldte Udgifter,

Ved de Postforsendelser, for hvilke der saaledes

,ydes Erstatning af Landskassen, kunne Tjenestefri-

mærker bringes til Anvendelse. De nærmere Regler

for deres Anvendelse saavelsom for Regnskabsaflæg-

gelsen fastsættes af vedkommende Ministerium eller

efter sammes Anordning af LandshSvdingen.

§ 13» Er et anbefalet Brev bortkommet, medens

det var i Postvæsenets Værge, godtgjores der Afsen-

deren et Belob af 10 Rd.

Er en Penge- eller Pakkeforsendelse bortkommen

eller Indholdet beskadiget eller forvansket, medens

Gjenstanden var i Postvæsenets Værge, erstatter Post-
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væsenet Afsenderen Skaden, dog ikke udover den ved 1872.

Indleveringen angivne Værdi eller, naar ingen Værdi- 26. Febr.

angivelse har fundet Sted, udover 4S Sk. pr. Pund a.t'^^^'^^^^

hele Bruttovægten. Er Gjenstanden bortkommen, er-

stattes desuden den for samme erlagte Porto.

Erstatning ydes ikke:

a. naar Skaden udelukkende har sin Grund i Ind-

holdets Beskaffenhed eller en uhensigtsmæssig Ind-

pakning;

b. naar en indpakket Forsendelse ikke har lidt en

ydre Beskadigelse paa Indpakning eller Segl, som

staar i Forbindelse med Indholdets Beskadigelse

eller Forvanskning. Dog skal Skade med Hensyn

til de i Konvolut indleverede Penge og Værdi-

papirer eller andre Pengeforsendelser, der ere

blevne eftertalte ved Indleveringen, erstattes uden

Hensyn til, om Indpakning eller Segl er ube-

skadiget.

Den Erstatning, som ifolge foranstaaende Regler

ydes af Postvæsenet, omfatter alene den bortkomne

Tings Værdi eller den Værdiforringelse, som den be-

skadigede Ting har lidt, derimod ikke den tabte Fordel,

Afsavnet, Kurstab eller i det Hele de middelbare Folger

af Skaden.

For de ovrige i § 2 nævnte Gjenstande ydes ingen

Erstatning.

Erstatningspligten ophorer, naar Kravet ikke er

anmeldt for Postvæsenet inden 1 Aar efterø Gjenstan-

dens Indlevering.

§ 14. For Overtrædelse af Postbestemraelserne

fastsættes folgende Straffe:

a. Den , der overleverer en Postforer eller anden

Postfunktionær til privat Besorgelse Gjenstande,

som efter det Anforte kunne forsendes med Posten,

straffes med en Bode af det Sexdobbelte af de

taxtmæssige Postpenge.
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1872.

26. Febr.

b. For uden Angivelse at forsende Penge og de ov-

rige i § 2 Litr. a. nævnte Værdisager i ikke

anbefalede lose Breve, bodes Femtedelen af den

fordulgte Værdi, dog ikke over :10 Rd.

c. For Overtrædelse af, hvad der efter ovenstaaende

§ 6 i Henseende til Posten paabviler Skibsforere

eller Rhedere, boder Vedkommende fra 2—10 Rd.

Foranlediger Overtrædelsen Erstatningsansvar for

Postvæsenet, er Vedkommende desuden pligtig til

at godtgjijre Postvæsenet den Erstatning, dette

skal y ie,

d. Med samme Straf anses den, der ikke uopholdelig

yder Posten den i § 7 omhandlede Hjælp.

e. Embeds- eller Bestillingsmænd, som enten selv

anvende Tjenestefrimærker til andre Forsendelser

end saadanue, for hvilke det er dem tilladt, eller

som overlade Andre bemeldte Frimærker i saa-

danne Tilfælde, hvor dette ikke er dem tilladt,

eller som ved anden Forseelse forvolde, at der

aflfordres Landskassen en storre Godtgjorelse for

Portofrihedens Ophor, end der i Henhold til § 12

vil være at udrede, straffes med Boder fra 5 til

50 Rd.

Fornævnte Boder fastsættes af Postbestyrelsen,

ved hvis Kjendelse det har sit Forblivende, saafremt

Vedkommende ikke inden J4 Dage, efterat Kjendelsen

er bleven ham meddelt, kræver Afgjorelse ved Dom-
stolene, i hvilket Fald Sagen behandles som offentlig

Politisag.

Postbestyreisen er bemyndiget til, naar dertil i

enkelte Tilfælde maatte findes Anledning, at nedsætte

eller endog eftergive de ovenomhandlede Boder.

De under a, og b. nævnte Boder tilfalde den, der

ved sin Anmeldelse giver Anledning til Opdagelsen af

de paagjældende Forseelser. De ovrige Boder samt

den besvegne Porto beregnes derimod til Indtægt for

Postvæsenet.



Forordning om Postvæsenet paa Island. 219

§ 15. Afsenderen har Raadighed over en Post- 1872.

forsendelse, indtil den er afleveret. 26. Pebr.

Ubesorgede Sager aabnes og behandles efter Regler,""^""

der nærmere blive at fastsætte af Postbestyrelsen og

realiseres til Fordel for Postvæsenet. Skulde Ved-
kommende melde sig inden 6 Maaneder, efterat Reali-

sationen har fundet Sted, betales det ved denne ind-

vundne Nettoudbytte tilbage, dog uden Renter.

lovrigt maa der ikke af nogen ved Postvæsenet

sysselsat Person gives uvedkommende Trediemand

nogensomhelst Underretning om Andres Benyttelse af

Posten, og ej heller maa Noget af det, der er over-

givet Postvæsenet til Besorgelse, med Postfnnktionærer-

nes Vidende aabnes eller læses af Uvedkommende.

§ 16. I ethvert Tilfælde, hvor en Bode, Porto

eller Erstatning skal erlægges i Anledning af en i

Postvæsenets Værge værende Gjenstand, er Postvæsenet

berettiget til at tilbageholde den eller dens Indhold,

indtil Belobet er betalt, og til i Mangel af Betaling

fuldstændig at raade over Gjenscanden eller Indholdet.

Beror Afgjorelsen af Sporgsmaalet om Lovligheden

af en stedfunden Indlevering eller Forsendelse paa Be-

skafi'enheden af den paagjældende i Postvæsenets Værge
værende Gjenstand eller dens Indhold, kan Postvæsenet

forlange Gjenstanden aabnet og undersogt af Mod-
tageren eller eventuelt af Afsenderen i Overværelse af

en Postfunktionær. Efterkommes et saadant Forlan-

gende ikke, kan Postvæsenet raade over det Omspurgte

saaledes somovenfor anfort.

§ 17. Ordningen af Postrouterne samt alle ovrige

reglementariske Bestemmelser, der udfordres til nær-

værende Forordnings Gjennemforelse, træfi'es af ved-

kommende Ministerium eller efter sammes Anordning

af Landshovdingen.

§ 18. Indtil der maatte blive ansat en Lands-

hovding i Island, udoves den Myndighed, der i nær-

værende Forordning er tillagt denne, af Stiftamtmanden.
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§ 19. Vedkommende Ministerium har at drage

Omsorg for, at denne Forordning kan træde i Kraft

senest den 1. April 1873.

Hvorefter alle Vedkommende sig alierunderd. have

at rette. ~ Givet paa Amalienborg den 26. Februar

1872.

26. Pebr. Ovcrslag over Islands Indtægter og Udgifter

i Regnskabsaaret fra den 1. April 1872 til den

31. Marts 1873. Khayn den 26, Febr. 1872. —
IbI. Forest. og Resol. Prot. 1872 Nr. 17. Tfbindi nm stoornar-

målefni fslands III, S. 313—319. Ministerialtidende for Danm,

1872 B, S. 149-62 (med forklarende Bemærkninger til Over-

slaget). Sk^rslur um landshagi å fsland V. B. S. 363—84

(tilligemed forklarende Bemærkninger til Overslaget i islandsk

Oversættelse).

Åætlun um tekjur og litgjold Islands a reikoings-

arinu fra 1, aprilmåna&ar 1872 til 31. marzm. 1873.

Fyrsti kapituli

Tekjur.

1. gr, Å reikningsarinu fra 1. aprilniåna&ar 1872

til 31. marzmåna&ar 1873 er ætlazt til, a& tekjur Is-

lands sje 99,H12 rd. 21 sk., en jDetta fje fæst nieb J)vi

m6ti, sem sk^rt er fra i 2. til 4. gr,

2. gr. pær tekjur, sem hjer skulu taldar, er ætlab

a& nemi 42,099 rd. 6 sk.:

^) Dette i Justitsministeriet opgjorte Overslag over Islands

Indtægter og Udgifter i Regnskabsaaret fra 1. April 1872

til 31. Marts 1873 er ledsaget af forklarende Bemærkninger,

der alene ere affattede i det danske Sprog, samt et forud-

skikket aUerh. Eeskript af 26. Februar 1872, hvorved det

approberes, idet Justitsministeriet samtidig bemyndiges til

at lade det bringe til almindelig Kundskab i Forbindelse

med selve Reskriptet.
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rd. sk. 1872.
1. erf&afjarskattur cg gjald af fasteignar- o/^ n,-i,.

solum 1,680.

2. gjold fyrir leyfisbrjef og veitingabrjef. . 400.

3. nafubotaskattur 250.

4. tekjur af Ijenss^slum 2,660.

5. loajjingisskrifara laun 32. 6

6. tekjur af umbo&ssyslugjoldura 911.

7. konungstiundir 3,500.

8. logmannstollur ~ 330.

9. gjold af verzluo å l'sJandi . . Il,p60rd.

gjold af postgufuskipinu . , , 994 —
12,554.

10. gjald å brennivini o. fl 5,000.

11. tekjur af konungsjorSum . . . 17,600 rd.

a& fra dregnum

:

umboJbslaunura, prestmotu, al-

l)ingistolli o. fl 4,920 -
12,680.

12. gjald uppi andvir&i seldra jar&a og fast-

eigna, og vextir af ogoldnu andvirfei,

sem hinar seldu eignir enn eru ab ve&i

fyrir:

a. vextir 175 rd.

b. borgun uppi andvir&it) . . 70 —
245.

13. Jeigugjold:

a. af Lundey 83 rd.

b. af silfurbergsnåminura i

Helgasta&afjaili 100 —
J 83.

14. afgjald af jor&unni Belgsholti og Belg-

holtskoti 0. fl 74.

15. 6vissar tekjur (hjer eru taldarnieb sektir

samkvæmt hiuum alniennu hegniogar-

logura 25. Juni 1869) 1,500.

16. leigur af hjålparsjobnuni ... 100.

samtals . . . 42,099. 6
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3. gr. Gj6ld uppi lån og skyndilan verba talin

nppå 8,207 rd. 15 sk., sumsje:

xd. sk.

1. uppi al{)ingiskostnaB 6,200.

2. onnur endurgjold:

a. uppi Jan til abgjorba vih stiptamtmanns-

husi& i Reykjavik . . . . 269.15

b. — låntil l)essa&byggjakirkja

å Eyri 108.

c. — skyndilan litaf §årk]å&-

annm å Islandi 500.

d. — lån til t)ess a& byggja upp

aptur kirkju Mo&ravalla

klausturs 220

e. — lån til })ess ab afst^ra

haliæri i subur- og vestur-

umdæmi islands 910.
~ 2,007. 15

samtals . . . 8,207. 15

4. gr. Tillag tir rikissj6&num samkvæmt logura

um hina stjirnarlegu stobu Islands i rikinu 2. jan. 1871

ver&ur talib 49,006 rd., sumsje:
rd. sk.

hib fasta tillag ; . . . . 30,000.

ankatillag 20,000.

50,000.

samkvæmt 6. gr. laganna verbur dregi& fra . 994.

samtals . . . 49,006.

Annar kapituli.

Utgjold.

5. gr. Å reikningsårinu fra 1. aprilmånabar 1872

til 31. marzmånabar 1873 er ætlab å, ab utgjold Is-

lands verbi alls 99,312 rd. 21 sk. samkvæmt })eim

gjalda-greinum, sem skfrt er frå i 6— 10. gr.
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6. gr. Utgjold, er snerta d6msmåla8tj6rnina, eru 1872,

talin ab nerai 33,846 rd., sumsje: 26. Febr,

rd. sk.

A. 1. Laun embættismanna, . , 23,323. 32

2, vi&bot, talin samkvæmt

logum 26. marzm. 1870

9. gr 2,893. 32

26,216. 64

B. Skrifstofafje o. s. frv 3,800,

C. Onnur utgjold:

1. Jioknun handa tveiraur settum måla-

færsluraonnum vib langsyfirrjettinn

500.

2. styrkur i notum spitalans,

sem var fyrrum å Gufunesi 96.

3. p6stg6ngur å Island! . . . 1,000,

4. styrkur til gar&aræktar,

o. s. frv 300,

5. styrkur til utbytingar å

læknisme&olum handa få-

tæklingum 400,

6. styrkur handa hinu islenzka

bokmenntafjelagi til J)ess ab

gefa lit skyrslur um lands-

hagi å Islandi 400.

7. styrkur til {)ess ab gefa ni

lagasafn fyrir Island . • 933. 32

8. utgjold litaf tilskipun handa

Islandi ura gjald a brenni-

vini o. fl 200.

3,829. 32

samtals . . . 33,846.

7. gr. Utgjold, er snerta kirkju^^ og kennslu-

stjérnina, eru talin 28,267 rd, 72 sk., sumsje:
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1872. rd. sk.

S6. Febr. A. 1. Laun embættismanna 13,950.

2. vi()b6tj talin samkvæmt loguni

26. marzm. 1870, 9. gr. . . . 1,900.

15,850.

B. 1. Fyrir unisjon (vi& skolann) . 300.

2. a&stofeartje 800.

3. vibbot eptir kornverbi .... 160.

1,260.

C. Onnur utgjold i {)arfir andlegu

stjettarinnar:

1. til fåtækustu brau&a 318. 72

2. til nokkurra brau&a i fyr-

veranda Hola stipti 300.

3. til prestsekkna og barna . . 400.

4. styrkur handa fåtækum upp-

gjafaprestura og prestsekkjum 500.

4. skrifstoiufje handa biskupi . 400,

1,918. 72

D. Onnur utgjold i {)arfir hins lær&a skola

:

1. fyrir husrum til prestaskolans 250.

2. hiisaleiga handa 18 lærisveinum

vi& prestaskolann, 40 rd. handa

hverjuni 720.

3. til bokakaupa vib prestask6lann 200,

4. — timakennslu vib hinn sama 100.

5. — ymislegra utgjalda vib hinn

sama 100.

6. — bokakaupa vib hinn lærba

skoia 500.

7. — eldivibar og Ijosa ..... 700.

8. — skolahussins utanstokks og

innan 1,285,

9. — timakennslu 530-

10. olmusur vib hinn lærba sk6la 4,000.

yfir um , . . 8,385. 19,028. 72
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rd. sk. 1872.

handan ab . . . 8,385. 19,028. 72 26. Febr.

11. fyrir afe semja reikninga sk6lans 100. '
^

12. skrifstorf og litreikniagar . . . 100.

13. fyrir prestverk 24.

14. J)oknun handa lækni 30.

15. ymisleg litgjold 600.

samtals . . . 28,267. 72

8. gr. Eptirlaun eru talin 11,000 rd.

9. gr. Til ^mislegra 6vissra litgjalda, sem uppå

kuna ab koma, eru ætlabir 6,000 rd. og eru hjer meb

taldir 2,000 rd., sem utgjold fyrir fuUt og allt til J)es8

ab setja i verk tilsk. um péstmål å Islandi.

10. gr, Åfganginn, sem fyrst um sinn er ætla&ur

ab verbi 20,198 rd. 45 sk., skal leggja til hjålpar-

sjåbsins.

Overslag over Islands Indtægter og Udgifter i

Regnskabsaaret fra den 1. April 1872 til den 31.

Marts 1873,1)

Forste Kapitel.

Indtægt.

§ 1. I Regnskabsaaret fra den 1. April 1872 til

den 31. Marts 1873 beregnes som Indtægt for Island

99,312 Rd. 21 Sk., hidrorende fra de i Paragraferne

2—4 nævnte Indtægtskilder.

§ 2. Efternævnte Indtægter beregnes til 42,099

Rd, 6 Sk., nemlig:

Dette i Justitsministeriet opgjorte Overslag over Islands

Indtægter og Udgifter i Regnskabsaaret fra 1. April 1872

til den 31. Marts 1873 er allerh. approberet den 26. Febr.

1872, jfr. Noten foran S. 220.

XXI. B, 15
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1872. Bd. p

26. Febr. 1. Afgifter af Arv og overdragne Ejen-

domme 1,680.

2. Gebyrer for Bevillinger og Bestallinger 400,

3. Rangskat ^ 250.

4. Sysselernes Forpagtningsafgifter. . . • 2,660.

5. Laugthingsskriverlon 32. 6

6. Administrerede Måndtalsbogsintrader . 911.

7. Kongetiende . , , 3,500.

8. Laugmandstold 330.

9. Afgifter af den islandske

Handel .... 11,560 Rd.

— af Postdampskibet 994 —
12,554.

10. Afgift af Brændevin m. m 5,000.

11. Indtægter af det kgl. Jorde-

gods 17,600 Rd.

Heri fragaar;

Administrationssalærer, Sa-

lærer til Præster, Refu-

sion af Althingsomkost-

ninger m. m 4,920 —
12,680.

12. Afdrag paa Kjobesummer for solgt

Jordegods og Ejendomme, samt Ren-

ter af de i de solgte Ejendomme

endnu indestaaende Salgskapitaler

:

a. Renter 175 Rd,

b. Afdrag 70 —
245.

13. Forpagtningsafgift

:

a. af Lundo 83 Rd,

b. af Dobbeltspathminen i

Helgastabafjeld , , . , 100 —
183.

Overfores . . . .40,425. 6
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Rd. /$ 1871.

Overfort . . 40,425, 6 26. Febr.

14. Afgifter af Jorden Belgsholt

og Belgsholtskot m, m 74,

15. Tilfældige Indtægter (herunder Boder

efter Straffeloven af 25. Juni 1869) • 1,500.

16. Renter af Reservefonden 100.
•

I Alt . . . 42,099. 6

§ 3. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte Sum-

mer beregnes til 8,207 Rd.^15 Sk., nemlig:

Rd.

1. Refusion af Althingsomkostninger . . . 6,200.

2. Åndre Tilbagebetalinger:

a, paa Laan til Istandsættelsen

af Stiftamtmandsboligen i

Reykjavik 269. 15

b, paa Laan til Opforeisen af en

Kirke paa Eyri 108.

c, paa Forskud i Anledning af

Skabsygen i Island 500,

d, paa Laan til Gjenopforelsen

af Modrevalla Klosterkirke . 220.

e, paa Laan til Forebyggelse af

Hungersnod i Islands Son-

deramt og Vestamt 910.

2,007. 15

I Alt . . . 8,207. 15

§ 4. Tilskud fra Statskassen efter Lov om Is-

lands forfatningsmæssige Stilling i Riget af 2. Januar

1871 opfores med 49,006 Rd., nemlig:

Rd. ^

ordentligt Tilskud 30,000.

overordentligt Tilskud
*

20,000.

50,000.

hvori i Henhold til Lovens § 6 fragaar . . 994,

I Alt . . . 49,006.

15*
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Udgift.

§ 5. r Regnskabsaaret fra den 1. April 1872 til

den 31. Marts 1873 beregnes til Udgift for Island et

samlet Beløb af 99,312 Rd. 21 Sk. ifolge de i Para-

graferne 6— 10 nærmere betegnede Udgiftsposter.

§ 6, Udgifter, Justitsministeriet vedkommende,

anslaas til 33,846 Rd., nemlig:

Bd. ^
A. 1. Lonninger 23,323.32

2, Tillæg beregnet efter Lov

af 26. Marts 1870 § 9 . 2,81J3.32

26,216. 64

B. Kontorhold m. v 3,800,

C. Andre Udgifter:

1. Honorar til to konstituerede

Sagforere ved Landsover-

retten 500.

2. Understøttelse istedetfor det

nedlagte Gufunes Hospital 96,

3. Postindretningen i Island . 1,000,

4. til Havedyrkningens Frem-

me m. V 300.

6. til Udlevering og Dispen-

sation af Fattigmedicin . . 400.

6. Understottelse til det is-

landske literære Selskab til

Udgivelse af statistiske

Meddelelser om Island , . 400.

7. til Udgivelse af en Lov-

samling for Island 933, 32

Overfores . . . 3,629. 32 30,016. 64
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Rd. li 1872.

Overfort . . . 3,629. 3'^ 30,016. 64 26. Febr.

8. Udgifter^i Anledning afFor-
^-v-^*--

ordring for Island om Af-

gift af Brændevin m. v. , . 200.

3,829. 32

I Alt . . . 33.846.

§ 7. Udgifter, Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet vedkommende, anslaas til 28,267 Rd.

72 Sk., nemlig;

Ed. /S

A. 1. Lonninger 13,950.

2, Tillæg beregnet efter Lov

af 26. Marts 1870 § 9 . 1,900.

15,850.

B. 1, Til Inspektion 300 Rd.

2. Til Medhjælp 800 —
3. Tillæg beregnet efter Sædom-

skrivning 160 —
1,260.

C. Andre Udgifter til Geistligheden:

1. til de fattigste Præstekald , 318. 72

2. til adskillige Præstekald i

forrige Holom Stift 300

3. til Præsters Enker og Bom 400.

4. Understottelse til fattige af-

skedigede Præster samt Præ-

steenker 500.

5. Kontorholdsgodtgjorelse til

Biskoppen 400.

1,918. 72

D. Andre Udgifter til det lærde

Skolevæsen:

1. Husleje til Pastoralseminariet 250 Rd.

2. — til 18 Seminarister å

40 Rd 720 -

Overfores . . . 970. 19,028. 72
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Rd. /$

Overfort . . . 970Rcl. 19,028. 72

3. til Indkjob af Boger til Se-

minariet 200 —
4. til Timeundervisning ved Se-

minariet 100 —
5. forskjellige Udgifter ved samme 100 —
6. til Indkjob af Boger til den

lærde Skole 500 —
7. til Brændsel og Belysning . 700 —
8. til Bygnings- og Inventarie-

udgifter 1,285 -
h

9. til Timeundervisning . . . .| 530 —
10. Stipendier til den lærde

Skole 4,000 —
11. til RegnskabsfSring |, . . . 100 —
12. til Afskrivnings- og Ud-

regningsforretninger .... 100 —
13. til Ministerialia 24 —
14. til Lægehonorar 30 —
15. forskjellige Udgifter .... 600 —

9,239.

I alt . . . 28,267. 72

§ 8. Pensioner anslaas til 11,000 Rd.

§ 9. Uforudsete og tilfældige Udgifter — herunder

indbefattet 2,000 Rd. som Udgifter éngang for alle til

Gjennemforelsen af Forordning om Postvæsenet paa

Island — beregnes til 6,000 Rd.

§ 10. Overskuddet, der forelobig anslaas til

20,198 Rd, 45 Sk., henlægges til Reservefonden.
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Kapitelstaxter for Islands Sonderamt fra Medio 1870.

Maj 1872 til samme Tid 1873. Reykjavik den 27.

Februar 1872,

For dette Åmt er der udkomne 2 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig: 1 for Oster- og Vester-Skaptafells Syssel, a, og 2 for

den ovrige Del af bemeldte Amt, eUer Borgargords, GuUbringu

og Kjosar, Årnes, Rangårvalla og VeBtraannS Sysseler samt

Reykjavfk Kjobstad. Angaaende de forskjellige Varesorter^

der her for Kortheds Skyld alene angives med Tal, henvises

til den foran S. 29—31 trykte Kapitelstaxt for Borgargords ra.

fl. Sysseler for 1871—72.

a
1

1
b

rmt. hdr. al.
1

rmt. hdr.
1

al.

r. s. r. s. 8. r. s. 9. 8.

A 1 35 58 35 58 28,5 43 9 43 9 34,5
- 2 4 48,5 27 3 21,s 5 30 n 24
. 3 5 38.5 32 39 25,, 6 27 37 66 30,1
- 4 3 86 31 16 24,9

283,

4 89,5 39 44 31,5
- 5 2 90 35 24 3 64 44 u 35,9
- 6 3 77,5 30 44 24,4 4 49.5 36 12 28,9
- 7 2 80 28 32 22,7 3 30,5 33 17 26.5
- 8 17 34 17 34 13,8 20 60 20 60 16,5
- 9 12 85 17 17 13,T 14 0,5 18 65 15
B 10 B

O/?
ob,i 45 12 36,1

OO A O48 12 OO
oo,s

- 11 W 27 33 72 27 30 37 48
- 12 n 25 31 24 25 » 30 37 48 30

1• lo 16,4 20 48 lb,4 18 22 48 18
c 14 » 1 30 B

- 15 30 18 72 15 35,5 22 18 17.7
- 16 i 54,5 B

- 17 13 24 36 19,5 H 11,> 22 30 17,.
- 18 1 » n 1 24 i u «

- 19 80 11 D B 1 79 ft B B

- 20 53 » 1 i » 56 ti B B

- 21 • 44 * % N 43
D 22 n 5 86 35 36 28,1
- 23 5 77 34 78 27.« 7 3 42 18 38,8
- 24 5 48 33 n 26,4 5 39,5 32 45 26
- 25 4 n 24 19,2 5 10,5 30 63 24,s
- 26 4 72 28 48 22,8 4 91,5 29 69 23,8

E 27 1 32 20 16 1 61 24 51 19,,
- 28 1 40 21 24 17 1 53,5 23 34 18,7
- 29 1 90 29 6 23,2 1 57,5 23 94 19,,
- 30 1 26 19 6 15,2 1 29 19 51 15,,

F 31 5 54 22 24 17,6 6 47 25 92 20,8
- 32 4 21,5 25 33 20,3 5 44 32 72 26,9
- 33 3 47 20 90 16,8 4 56,5 27 51 22
- 34 2 48 20 n 16 3 35 26 88 21.1
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P 35
. 36
- 37

G 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

a
I

rmt.

r.

1

3

5
u

2
1

i

A,
B,

C,

D,
E,
P>

Mebalverb

:

s.

69
1

48
n

80

93.8

9

hdr, al.
I

rmt. hdr. al.

r.

20
18
14
33

34
4
23
26

28
32
21
30
22
20
25

s.

60
(>

48

29
24

30
63
54
7

33
24
83

s.

16,5

14.5

11,6

26,4

27,2

3,a

18,6

21

22,6

26,1

17,3

24.1

16,3

20,7

r.

2
4
»

5

1

3
1

1
1

s.

42,5

31,6

89,5

78,5

22,5

52,5

1
46

r.

29
25
18
35
72
38
6

24
35

33
36
22
34
22
26
29

s.

30
93
24
57
68
78
18
24
48

62
39
24
8

81
64
30

s.

23,5

20,8

14.«

28,5

58,2

31
5

19,4

28,4

26,9

23,1

17,8

27,

»

18,3

21,,

23,5Å&aimeBalTerfe . .

Islands stiftamt og skrifstofa Biskups 27. februar

1872.

Hilraar Finsen, P. Pjetursson.

28. Febr. Kirke- og Uodervisniogsministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. Indtægtsnydelse af

et Præstekald. Khavn den 28. Yebr. 1872. —
Isl. Kopib. 1872 Nr, 169. røindi um stjérnarmålefni fslands

m, s. 321,

Med behgl. Skrivelse af 9. November sidsti. med

Bilag har D. Hojærv, fremsendt et Andragende, hvori

forhenv. Præst til Stabur i Grindavik inden Gnllbringu

og Kj6sar Syssel, I. Einarsson, der under 19. August

1868 blev beskikket til Præst for det nævnte Kald,

men foretrak indtil næste Fardag at forblive i sit hidtil-

værende Kald, har begjært Ministeriets Resolution for,

om han ikke i Henhold til Frdg. 6. Januar 1847 i

Forbindelse med Frdg. 3. Febr. 1836 IV er berettiget

til en Del af de Indtægter, som Pastor St, Thoraren-
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sen, der i Fardagaaret 1868—69 tjente Sta6ur Kald,

uden Afkortning har oppebaaret af samme.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl, melde, at

Ministeriet tiltræder det af den konst. Herredsprovst

p, Bo&varsson i en over Sagen afgiven Erklæring frem-

satte Forslag, hvorefter Pastor Thorarensen beholder

de Indtægter af bemeldte Kald ubeskaarne, som ere

faldne for dén 19, August 1868, medens de Indtægter,

som ere faldne mellem dette Tidspunkt og den næst-

paafolgende Fardag, blive at dele mellem ham og Pa-

stor Einarsson efter de i Frdg. af 3. Febr, 1836 IV

opstillede Regler.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skriyelse 29

til Stiftsovrigheden i Island, ang. Honoraret for

Dfivstnmmenndervisningen i Island. Xhavn den

29. Februar 1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr.l77. Tibindl

nm stjomarmålefni fslands III, S. 322—23,

I Anledning af det af Hr. Stiftaratm. i Egenskab

af kgl Kommissarius ved det sidstafholdte Althing hertil

indsendte Andragende, hvori Pastor P. Pålsson har

anholdt om en aarlig Pengeunderstottelse, saalænge

han forestaar den af ham med Regjeringens Tilladelse

i Island oprettede Dovstummeundervisning, skulde man,

efter at have brevvexlet med Justitsministeriet om Sagen,

herved tjenstl. meddele Hr. Stiftamtra. og D. Hojærv.

til behgl. Efterretning, fornoden Iagttagelse og videre

Bekjendtgjorelse, at Ministeriet for Regnskabsaaret fra

1. April 1872 til 31. Marts 1873 har tilstaaet An-

drageren en Understottelse af 20 Rd, for hver af hans

Elever, indtil et Antal af JO. Den tilstaaede Under-

stottelse er betinget af, at Pastor Pålsson forpligter

sig til, forsaavidt og naar Stiftsovrigheden maatte paa-

lægge ham det, at oplære paa egen Bekostning en
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habil Mand til at være Dovstammelærer. Det tilfSjes,

at Landfogden herfra er tilskrevet om paa Hr. Stift-

amtm.'s og D. Hojærv.'s nærmere Rekvisition af Is-

lands Jordebogskasse at udrede de bevilgede Belob.^)

29. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Vestamt, ang. Præsters Pligt til at

yde Bidrag til Bivejenes Vedligeholdelse i Island.

Khavn den 29, Febr. 1872. - isi. Kopib. 1872 Nr. 200.

Tifeindi nm stjoniarmalefni fslands III, S. 324—25,

Med Hensyn til, at Sognepræst J)orkell Eyjolfsson

af Borg i Myra Syssel har nægtet at præstere det i

i Frdg. om Vejvæsenet i Island af 15. Marts 1861 [§ 18

omhandlede Arbeide til Bivejene, og stottet denne

Vægring paa en Skrivelse fra Stiftsovrigheden over

Island, hvori bemeldte § fortolkes derhen, at der ikke

skulde paahvile Præsterne nogen Forpligtelse i den om-

spurgte Henseende, har Hr. Amtm., næst at anfore de

Grunde, som efter Deres Formening afgjorende tale for

den modsatte Fortolkning af Lovbudet, i behgl. Skriv,

af 17. Februar f. A. begjært Ministeriets Afgjorelse af

det omhandlede Sporgsmaal.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have brev-

vexlet om Sagen med Stiftamtmanden over Island, ikke

undlade til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse samt eventuelt fojende Foranstaltning tjenstl.

at melde, at Ministeriet bifalder den af Dem frem-

satte Mening, hvorefter der paahviler Præsterne den

samme Pligt som andre arbeidsfore Mandspersoner i

den bestemte Alder til at yde Bidrag enten i Arbeide

eller Penge til Istandsættelse og Vedligeholdelse af

Bivejene, 2)

jfr. hermed K. og U. Skriv, af 27. Juni X873,

') 8. D. blev denne Resolution kommuniceret Stiftamtm. og

Amtm. over Nord- og Ostamtet.

187;^.

28. Pebr.
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Lov om Udstedelsen af extraordioære Hjem- 1872.

stedsbeviser. Khavn den den 9. Marts 1872.
—

^XMartT
Lovtidende for Kgr. Danmark 1872, S. 86—87; Algreen-Ussings

Loveaml. 1872, S. 125-26.

Justitsministeriets Skrivelse til Finansmini- 21. Marts,

steriet^ ang. Opkrævningen af den ved Forordn.

26. Febr. 1872 bestemte Afgift af Brændevin og

andre spiritnose Drikkevarer. Khavn d. 21. Marts

1872. — IsL Kopib. 1872 Nr. 225. Tilinåi um Btjornar-

målefni fslands lU, S. 325-26.

Ved den under 26. f. M. allerb. stadfæstede For-

ordning for Island om Afgift af Brændevin og andre

spiritnose Drikkevarer, hvoraf nogle Aftryk vedlægges,

er det paabudt, at der af al Slags Vin og Brændevin

eller deslige destillerede stærke Drikkevarer, som agtes

indforte til Island, skal fra 1, Juli d, A. at regne er-

lægges en Indforselsafgift af 8 Sk, for hver Pot, for-

saavidt de indfores paa Fade, Tonder eller andre store

Beholdere, og af 8 Sk. for hver 3 Pægle, forsaavidt de

indfores aftappode paa Flasker, Krukker, Dunke eller

lignende Kar.

Da der i Island ikke findes noget Toldvæsen, har

man ved de forud for bemeldte Lovbuds Emanation

gaaede Forhandlinger troet at burde forudsætte, at der

i den udgaaende Toldseddel, hvormed ethvert fra inden-

landsk Toldsted til Island udklareret Skib ifolge Loven

"af 15. April 1854 § 8 skal være forsynet, for inden-

rigsfra kommende Skibe vilde haves et efter Omstæn-

dighederne tilstrækkelig betryggende Middel til at kon-

trollere bemeldte Afgifts rigtige Erlæggelse, saafremt

kun Toldseddelen vil være affattet med en saa stor

Detail, at derpaa vil kunne bygges en Afgiftsberegning

(jfr. Motiverne!) til det Althinget forelagte Udkast til

jfr. Tibindi fra alfingi fslendinga 1871 II, S. 90-10O
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1872. bemeldte Forordning i Tillægget til Ministerialtidenden

for 1871 S. 67).

Man skulde derfor herved tjenstl. udbede sig Fi-

nansministeriets velvillige Bistand til, at alle Toldsteder

i Danmark maatte blive instruerede om, at udgaaende

Toldseddel for ethvert til Island bestemt Skib, der helt

eller tildels er ladet med nogen af de i det Foran-

staaende ommeldte Varer, herefter affattes med en

saadan Fuldstændighed, at vedkommende Myndigheder

i Island derpaa kunne bygge en Beregning a£ den om-

handlede Afgift.

21. Marts. Jnstitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini-

steriet, ang Opkrævningen af den ved Forordn.

26. Febr. 1872 bestemte Afgift af Brændevin og

andre spiritnose Drikkevarer. Khayn den 21. Marts

1872. — Isl. Kopib. 1871 Nr. 226, Tibindi um stjornar-

målefni fslands III, S. 326.

Ved den under 26. f. M. allerh, stadfæstede For-

ordning for Island om Afgift af Brændevin og andre

spirituosa Drikkevarer, hvoraf nogle Aftryk vedlægges,

er det paabudt, at der af al Slags Vin og Brændevin

eller deslige destillerede stærke Drikkevarer, som agtes

indførte til Island, fra 1. Juli d. A. at regne erlægges

en IndfSrselsafgift af 8 Sk. for hver Pot, forsaavidt

de indfores paa Fade, Tonder eller andre store Be-

holdere, og af 8 Sk. for hver 3 Pægle, forsaavidt de

indfSres aftappede paa Flasker, Krukker, Dunke eller

lignende Kar.

Da der i Island ikke findes noget Toldvæsen, har

man ved de forud for bemeldte Lovbuds Emanation

gaaede Forhandlinger troet at turde forudsætte, at der

i den af vedkommende danske Konsul attesterede Vare-

fortegnelse, hvormed ethvert fra fremmed Havn til Is-

land afgaaende Skib efter Loven af 15. April 1854 §8
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skal være forsynet, for udenrigsfra kommende Skibe 1872.

vilde haves et efter Omstændighederne tilstrækkelig 21. Marts,

betryggende Middel til at kontrollere bemeldte Afgifts

rigtige Erlæggelse, saafremt kan Varefortegnelsen vil

være affattet med en saa stor Detail, at derpaa vil

kunne bygges en Afgiftsberegning (jfr. Motiverne til

det Althinget forelagte Udkast til bemeldte Forordning

i Tillæget til Ministerialtidenden for 1871 S. 67).

Man skulde derfor herved tjensl. udbede sig Uden-

rigsministeriets velvillige Bistand til, at samtlige danske

Konsuler maatte blive instruerede om at paase, at Vare

-

fortegnelsen for ethvert til Island bestemt Skib, der

helt eller delvis er ladet med nogen af de i det For-

antorte ommeldte Varer, herefter affattes med en saa-

dan Fuldstændighed, at vedkommende Myndigheder i

Island [derpaa kunne bygge en Beregning af den om-

handlede Afgift.

Jastitsministeriets Skrivelse til Marineministeriet, 26. Marts,

ang. fremmede Nationers Fiskeri nnder Island.

Khavn den 26. Marts 1872.- isi. Kopib. 1872 Nr. 227.

Ti&indi nm stjornarmålefni fslands lU, S, 326-27,

Ved at meddele, at Skonnerten »Fyllao under

Kapt. P, J. C. Holbolls Kommando vil afgaa paa Togt

til Island og Færoerne i de forste Dage af næste

Maanedj har Marineministeriet i behgl. Skrivelse af 18.

dennes forespurgt, om Justitsministeriet raaatte 5nske

Chefen medgivet særlige Forholdsordrer.

Foranlediget heraf skulde man, idet man iovrigt

henholder sig til, hvad der i saa Henseende blev ud-

talt i Skriv, herfra af 25. Marts f. A., tjenstl. anmode

,
velbemeldte Marineministerium om, at Chefens Opmærk-

I

somhed maa blive henledet paa den i et Antal Exem-

plarer vedlagte, under 12. f. M. emanerede Forordning

om Fremmedes Fiskeri under Island ni, v., der træder
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1872. i Kraft den 1. Juli d. A., og hvis § 1 jfr. § 2 for-

26^Marts
tidligere Lovgivnings Regler om Straffen

for Krænkelse af det danske Soterritorium under Is-

land. Ihvorvel man nu ved at udvirke de antydede

mildere Straffebestemmelser er gaaet ud fra, at der for

Fremtiden maatte udvises en storre Strænghed end

hidtil i Kontrollen med Overtrædelser af den omhand-

lede Art, saa at ethvert fremmed Skib, ogsaa forste

Gang, det gribes i slige Forseelser, strax anholdes og

afleveres til nærmeste Amtmand, for at Vedkommende

kan blive tiltalt og straffet efter Forordningen, har

man dog troet det rettest, at der gives nogen Tid til

at denne kan trænge ind i den almindelige Bevidsthed,

inden der skrides til den nævnte strænge Overholdelse

af dens Bud. Man skulde derfor onske Kapt. Hol-

b5ll instrueret om endnu i Aar at iagttage den hidtil

brugte Fremgangsmaade, og altsaa forste Gang blot at

afvise det paagjældende Skib, konstatere dets Identitet

og anmelde det Passerede for den forste Orlogsmand

af samme Nationalitet, som antræffes, hvorhos dog

Vedkommende bor gjore opmærksom paa den nye For-

ordning og de Folger, en Gjentagelse ufortovet vil fore

med sig. Endelig skulde man bede Chefen gjort be-

kjendt med, at der muligvis i Aar vil indfinde sig et

engelsk Orlogsskib i de islandske Farvande, idet man

i saa Henseende henviser til den i Gjenpart vedlagte

Skrivelse herfra til Udenrigsministeriet, i)

I

13. Apru. Justitsministeriets Cirkulære til samtlige Amt-

mænd og Politimestre i Island, ang. Aflæggelsen

af det i Frdg. for Island om Afgift af Brændevin

og andre spiritudse Drikkevarer af 26. Februar '

8. D. blev der om Sagen skrevet til Udenrigsministeriet

med Anmodning om at ville belqendtgjore Foranstaaende

for vedkommende Nationers Regjeringer,
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1872 § 10 anordnede Regnskab. Khavn d. 13. April 1872.

' 1872. — Tl&indi um stjornannålefhi fslands UI, 8.329-31; Jfl^^
: Ministerialtidende for Danmark 1872 Å, S. 117-18.

i I

I Henhold til § 10 i Forordn, for Island om Afgift

af Brændevin og andre spiritnose Drikkevarer af 26.
» I

! Februar d. A. fastsættes herved folgende Regler til

Iagttagelse ved Aflæggelsen af det i bemeldte Paragraf

anordnede Regnskab.

I.

Ved Udgangen af hvert Regnskabsaar skal ved-

kommende Politimester affatte et fuldstændigt og be-

horig legitimeret Regnskab over de i Aarets Lob af

ham i Overensstemmelse med Frdg. af 26, Febr, 1872

oppebaarne Afgifter og Boder, og skal dette indsendes

til Landshovdingen (indtil videre Stiftamtmanden) med

den forste i det paafolgende Regnskabsaar til Reykjavik

afgaaende Postleilighed.

Desuden er Politimesteren pligtig til med den forste

i hvert Fjerdingaar afgaaende Postleilighed at indsende

til Landfogden et Uddrag af Regnskabet over de i det

forlobne Fjerdingaar oppebaarne Afgifter og Boder til-

ligemed det herfor oppebaarne Belob efter Fradrag af

de ham tilkommende Oppeborselsgebyrer samt i modende

Tilfælde den Andel af Boderne, som maatte være til-

faldet Angivere (jfr. Forordningens § 9), saavelsom af

de Udgifter, der efter Forordningens § 3 udredes af

det Offentlige. Dette Regnskabsuddrag forsynes med

Politimesterens Attest om, at der i det omhandlede

Tidsrum ikke har været andre Afgifter eller Boder at

oppebære i Henhold til Frdg. af 26. Febr. 1872 end

de i Uddraget opforte. Er Oppeborselsbetjenten bo-

siddende i Reykjavik, skal Aarsregnskabet indsendes

inden 14 Dage efter Regnskabsaarets Udlob og Fjer-

dingaars-Uddraget inden 8 Dage efter Fjerdingaarets

Udlob.
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1872.

13. April.

IL

AarsregDskabet skal til fornoden Legitimation bi-

lægges med folgende Bevisligheder:

J. Et Uddrag af den Varefortegnelse eller Toldseddel,

som Skibet efter Lov af 15. April 1854 § 8 skal

være forsynet med.

2. Den af Skibsforeren paa Tro og Love afgivne

skriftlige Forsikring om, at der i Skibet ikke findes

andre eller flere af de omhandlede afgiftspligtige

Varer end de, som ere opfdrte paa Ladningsfor-

tegnelsen eller den danske Toldklareriogsseddel,

samt det nærmere opgivne Kvantum, der medhaves

til Besætningens eget Forbrug, og eventuelt den

Forsikring paa Tro og Love, som Politimesteren

efter Forordningens § 2 3. Stykke er berettiget

til at forlange af enhver Modtager af de omspnrgte

Varer.

3. For de i Forordningens § 4 ommeldte afgiftsplig-

tige Varer bilægges Regnskabet med en bekræftet

Afskrift af de paagjældende Ladningsdokumenter

eller Adressebrcve. Ligeledes bliver Regnskabet

at bilægge med Modtagerens Angivelse efter § 4

2det Stykke, naar en saadan lægges til Grund for

Afgiftens Beregning.

4. I det Tilfælde, at Ladningens Udlosning i Henhold

til Forordningens § 3 er foregaaet under Politi-

mesterens Tilsyn, vedlægges tillige en Udskrift af

den i Anledning heraf optagne Forretning.

5. Til Legitimation for de i Regnskabet opforte Boder

bilægges dette med en bekræftet Gjeupart af den

Ovrigheds-Resolution eller Dom, hvorved Boden

er fastsat.

Naar Udgifter ved et Skibs Udlosning efter

Forordningens § 3 skulle bæres af det Offentlige,

bliver en Udskrift af den i saa Henseende optagne

Forretning at vedlægge Regnskabet.
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6. Naar der i Strandingstilfælde bliver at beregne 1872.

Afgift af de omhandlede Varer, bilægges Regn- i3^p^
skabet med en bekræftet Extrakt-Udskrift af de

i Anledning af Strandingen afholdte Forretninger.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 15. April,

over Island, angaaende Afhændelse til Byggegrund

af Parceller af det til Stiftamtmandsboligen i

Reykjavik horende Tun. Khavn den 15. April 1872.

— Isl. Kopib. 1872 Nn 333. Ti&indi um stjornarmalefni fslands

III, S. 332-33,

Ved at fremsende et Andragende, hvori Domkirke-

præsten i Reykjavik, H. Sveinsson, har anholdt om,

at der maa overlades ham en Byggegrund af Middel-

storrelse i deu sydlige Udkant af det til Stiftamtmands-

boligen horende Tun langsmed den saakaldte »Bager-

sti«, [har Stiftamtet af nærmere udviklede Grunde i

behgl. Skriv, af 3. Febr. d. A, indstillet, at der maa
meddeles Samme Bemyndigelse til dels at afhænde til

bemeldte Pastor Sveinsson den af ham onskede Bygge-

plads i den sydlige Del af det omspurgte Tun, dels at

afhænde den ovrige Del af dette, som ligger langsmed

Bagerstien i en Brede af c. 20 Alen til lignende Af-

benyttelse paa folgende Vilkaar:

1. at Erhververen af en f^aadan Byggegrund for-

pligter sig og sine Efterkommere i Besiddelsen til dels

at svare til Landskassen en aarlig Afgift, hvis Stor-

relse nærmere fastsættes i Forhold til Byggepladsens

Storrelse, dels at opfore og vedligeholde i forsvarlig

Stand et 2V2 Alen hojt Stokværk paa Grænsen mellem

den ham overdragne Grund og det til Stiftamtmands-

boligen horende Tun, samt til Sikkerhed for disse For-

pligtelsers Opfyldelse at pantsætte med forste Priori-

tets Panteret -den overdragne Grund tilligemed de

Bygninger, som derpaa maatte blive opforte, og til-

XXI. B. 16
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187'2. stede deo i saa Henseende fornodne Thinglæsning af

["^2^ Overdragelsesdokumentet;

2. at Erhververen forpligter sig til inden 1 Aars

Forlob efter at Byggegrunden stilles til hans Disposi-

tion, at foranstalte et ligesaa stort Areal, som denne

indtager af Tunet, efter Stiftamtmandens nærmere Paa-

visning slettet, og hertil at anvende de Græstorv, som

afgraves paa den ham anviste Byggeplads, og

3. at Stenene i det nuværende Stengjærde eller

deres Salgspris anvendes til at forbedre Indhegningen

om de ovrige Dele af Tunet,

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at Indstillingen herved bifaldes,

og forventer man i sin Tid at modtage nærmere Ind-

beretning om, hvad der videre i den omhandlede Hen-

seende maatte blive foretaget, og navnlig om Storreisen

af den Afgift eller de Afgifter, som efter det Foran-

forte maatte tilfalde Landskassen.

15. April. Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt-

mænd i Island, vedror. Skibsfarten paa Island m. v.

Ehavn den 15. April 1872. - isi. Kopib. i872 Nr.

341—43. Ti'bindi um stjornarmalefni fslands lU, S. 333.
*

Ved at tilstille Hr. (Tit.) nogle Exemplarer af et

herigjennem til samtlige Amtmænd og Politimestre paa

Island udfærdiget Cirkulære om Forholdsregler ved Af-

læggelsen af det ved § 10 i Frdg. for Island om Af-

gift af Brændevin og andre spirituose Drikkevarer af

26, Febr. d. A. anordnede Regnskab, — hvilket Cir-

kulære herfra direkte er tilstillet Politimestrene, —
skulde man tjenstl. anmode Dem om behgl. at ville

indskjærpe Vedkommende den nøjagtige Efterlevelse

af Bestemmelserne i Lov af 15. April 1854 om, at

fremmede Skibe, inden de beseile andre Steder i Is-

land, skulle anlobe en af de i bemeldte Lovs § 2

nævnte Havne,
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Forordning om Bestyrelsen af Kjobstaden 1872.

Reykjaviks kommnnale Anliggender. Khavn den^^^;^^

20. April 1872. - Isl. ForeBt. og Resol. Protok. 1872 Nr,

22. Lovtid. for Kgr. Danm. 1872. Tillæget S. 42—49, jfr. Mini-

sterialtidenden for 1872 B, S. 249-51 og 1871, Tillæget

S, 41-54; Tibindi um stjornarmalefni fslands 111, S. 335—54;

Algreen-Ussings Lovsaml. 1872 S. 306—17; Ti'&indi fra alfingi

Islendinga 1873 II, S. 363-74.^)

Tilskipun uin bæjarstjorn i kaupsta?)aum Reykjavik.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjoruui knnnugt:

Eptir ab Vjer hofum mebtekiS Ijegnlegt ålitsskjal Vors

trua all)ingis um frumvarp, sem fyrir {)a& hefir veri&

lagt, til tilskipunar um bæjarstj6rn i kaupsta&num

Reykjavik, bjobum Vjer og skipum fyrir å })essa leib:

1. gr. Målefnum kaupsta&arins skal stj6rna& af

bæjarstjém; i hana skulu kosnir bæjarfuUtriiar, og er

bæjarfégeti oddviti stjérnarinnar.

2- gr. Framkvæmd akvarSana {)eirra, er bæjar-

stjårnin gjoPir, og bæjarraålefna yfirhofu& er å hendi

oddvitans.

3. gr. Me& sam{)ykkt raa åkveba, aJb hinum sjer-

toku bæjarmalefnum sje beinlinis stj6rnab af fostum

nefndum, og skal i sam{)ykktinni tiltekib nåkvæiuar,

hverjir skuli vera i {)eim, og um vald |)eirra, Efbæjar-

stj6rainni t)ykir ^ess vi& Jourfa eBa lienni vir&ist ^a.h

hagfellt i einstoku tilfellum, må hun fela einum e&a fleiri

lir sinum flokki å hendur, sit framkvæma sjerstok bæjar-

storf eptir j^eim reglum, sem til skulu teknar i sam-

l)ykktinni.

Allir bæjarfuUtruar eru skyidir aSb taka ab sjer

l)au sjerstoku bæjarstorf, sem {)eim verba falin å hendur.
t

4. gr. I samt)ykktinni skal kve&iB å um, hve

margir hinir kjornu bæjarfuUtruar skuli vera; skal tala

') Til nærmere Oplyening kan efterses Ti'feindi fra aljiingi fs-

lendinga 1871 I, S. 7, 8-9, 14, 617-26, 696-703, 90^
og U, S. 69-80, 360-75, 402-08, 587-607.

16*
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1S72. t)eirra ætift standa å stoku, og niega pe'ir ekki vera

20. April, færri en 7, og ekki fleiri en 13.

Meb tilliti til kosninga skal bæjarfulltruum

skipt i tvo hluti, og skal annar J)eirra vera einum

fjolmennari en hinn. Meiri hlutinn skal kosinn af ollum

J)eim kaupstafearbuum, sem kosuingarrjett hafa til al-

J)ingis, ef J)eir hafa verib busettir i kaupstaftnum næsta

år fra nyåri til nyårs å undan kosningunni, og greitt i

beinlinis bæjargjold i minnsta lagi 4 rd, Minni hluti

bæjarfulltriia skal kosinn af 1/5 hluta alira J)eirra åfeur

toldu bæjarbiia, er kosuingarrjett hafa, og mest hafa

greitt i bæjargjold hib sibasta år frå n^åri til nyårs,

ef l^essi 1/5 hluti hefir goldib minnst hluta alIra

gjaldanna. Nåi fimmtungurinn ekki [jessari upphæb,

skal svo morgum vib bætt af J)eim, sem mest greiba,

lir hinum portunum, ab J)essari gjaldaupphæb verbi

nåb Hafi fleiri greitt jafnmikil gjold å l)vi åri, og {)ab

verbur naubsynlegt, ab nokkur l)eirra gangi til kosn-

ingar, til J)ess ab nå hinum fyr nefnda^ fimmtung af

kjosendum, eba ^/s portunum af gjaldaupphæbinni, skulu

^eir allir gansa til kosningar.

Kjorgengur er hver, er kosningarrjett hefir til meiri

hluta bæjarfulltrua.

Febur og afkomendur mega ekki sitja 1 bæjar-

stj6rninni i senn.

6. gr. Almennar kosningar skulu fara fram ein-

hvern hinn fyrsta dag eptir nyår, og gildir kosningin

i 6 år. fribja hvert år skal å vixl kosinn meiri eba

minni hluti bæjarfulltrua. peir, sem nu eru 1 bæjar-

nefndinni, skulu ganga inn i bæjarstjornina, og fara

fyrst frå, er så timi er libinn, sem {)eir voru kosnir

fyrir.

Nu gengur ur bæjarstjérn mabur innan {)eirra 6

åra, sera hann er kosinn fyrir, og skal l)å kosning J)es6,

sem i hans stab er kosinn, abeins gilda fyrir ^ann tima,

fiem eptir er af hinum 6 årum.
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7. gr. Kosningum styrir kjorstjorn, og ero i henni 1872.

oddviti bæjarstjornarinnar og tveir af bæjarfulltruara, 20. April,

kosnir af og lir bæjarstjoruinni. Svo skal kosningu

undir biia, ab kjorstjornin semur kjorskrå yfir kjos-

endor, og skal |)å farib eptir skattgjaldaskråm bæjar-

ins fra næsta åri å&ur en kosning fer fram, Kjor-

skråin skal vera til synis å opinberum stab uni !4daga

a nndan kjordegi. Kærur um, a& nokkur sje oftalinn

eba vantalinn å kjSrskrånni, å, ef |)ær eiga a& verfea

teknar til greina, ab leggja fyrir kjorstjérnina, ab minnsta

kosti })remur dogum å undan kjordegi, svo ab kjor-

8tj6rnin geti rannsakab niålib og lagt lirskurb sinn a

|)ab, åbor kosning fer fram.

8. gr. Forraabur kjSrstjornarinnar skal boba dag,

stab og stundu, er kosningar skulu fram fara, ab minnsta

kosti 8 dogum å undan, og å J)ann hått, sem almennur

er i kaupslabnnm um opinberar auglysingar. Skal kjor-

fundurinn haldinn fyrir opnum dyram; skulu \iå kjos-

endur allir, er neyta vilja kosningarrjettar sins, koma

sjålfir å kjorfund, og lysa [)vi yfir annabhvort munnlega

fyrir kjorstjérninni eba å opnum sebli, hvern J)eir vilja

kjésa. Atkvæbi skulu greidd i einu um svo marga,

sem kjosa skal.

J)egar ^e\r hafa greitt atkvæbi, sem vib eru staddir,

og allir kj6sendur kallabir fram, skal kjorstjornin biba

V2 stuudu, åbur en hun slitur kosningarfundinum, til

|>ess ab |)eir, sem ])i eru eigi enn komnir, meb {^essu

moti fåi tækifæri til ab neyta kosningarrjettar sins,

I>egar 611 atkvæbi eru békub, les formabur kjorstjorn-

arinnar J)au upp, en hinir ])veir kjorstjorarnir rita {)au

upp og telja saman; J)ar eptir skal nefoa kosna sem

fulltriia
t)å,

er flest hafa fengib atkvæbi. Nii hafa tveir

eba flciri jafnmorg atkvæbi, og skal pi hlutkesti råba.

I>å er 1 sama mund skal kj6sa bæjarfulitrua ur

flokki allra kjosanda og lir flokki f)eirra, er mest gjalda,

skulu hinar almennu kosningar fram fara fyrst, og J)ar
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1872. å eptir skal kjosa hinn hlutann i fyrsta lagi å 4. degi

20. April, og 1 seinasta lagi innan 8 daga.

9. gr. Sjerhver så, sem er kjorgengur, er skyldur

sJb taka a moti kosningu, nema hann sje sextugur ab

aldri, e&a hann vegna heilsubrests, anna eba annars

{)vi um liks hefir sennilega åstæBu til })ess, a& skorast

undan kosningu; kjorstjornin skal skera lir J)e8su, og

låti hann sjer ekki lynda lirskurb hennar, skal skjota

målinu til bæjarstjornarinnar. Så, sem i minnst 3 år

1 samfellu hefir veriS bæjarfulltnii, er eigi skyldur ab

taka å moti kosningu, fyr en ab jafnlangur timi er

libinn, og bann hefir åbur verib bæjarfulltnii.

Så, sein hefir eitthvab ab kæra yfir kosningargjorb

})eirri, sem fram er farin, eba yfir urskurbum kjorstj6rn-

arinnar, verbur ab bera mål sitt skriflega undir bæjar-

stjérniaa innan 8 daga, eptir ab kosningin hefir farib

fram, eigi umkvortun hans ab verba tekin til greina,

Innan 14 daga fra |)vi, ab kæruskjalib var fengib bæjar-

stjorninni, leggur hiin lirskurb sinn å målib, og skal

åbur um t)ab leitab ålits kjorstjornarinnar. Urskurbi

bæjarstj6rnarinnar må innan 14 daga frå {)vi, hann er

upp kvebinn, åfryja til landshofbingjans. pegar al-

mennar kosningar (3. hvert år) hafa ått sjer stab, fara

bæjarfulltruar {)eir, er åbur voru, t)å fyrst ur bæjar-

stjorninni, er urskurbur bæjarstjornarinnar å fyrnefndan

hått er lagbur å kærur l^ær, er kunna ab hafa komib

fram um hinar n^ju kosningar.

Sje undanfærsia undan kosningu tekin til greina,

eba kosning er onytt, skal ny kosning fara frara sem

fyrst, og skal til \>ess nota hinar sibast lagfærbu kjor-

skrår.

10. gr. Nii vill bæjarfulltnii ganga lir bæjarstjorn,

åbur en så timi er libinn, er hann er kosinn fyrir, og

skal
J)å bæjarstjornin åkveba, hvort beibni hans skuli

taka til greina. Bæjarstj6rnin åkvebur ennfremur, hvort

bæjarfulltnii skuli fara frå eba honuni skuli vikib lir

bæjarstjérninni um stund sokum atvika, sem svipta
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hann kjorgengi. Rib saina skal og gilda, ef bæjar- 1872.

falitriii vanrækir e&a færist undan a& gjora t)ab, hann 20. April,

er skyldur til sera bæjarfnlltrui, Jjannig ab nau&syn^ *
*^

ber til a& hann fari fra, p6 må sa, sem viki& er ur

bæjarstjorn gegn vilja hans, bera kærn sina undir lauds-

hofbingja, sem leggur endilegan lirskurb å niålib. |)egar

einhver fuUtriii fer ur bæjarstjorn, skal kosib ab nyju,

nema allir |)eir, sem eptir eru, falJist å i einu hlj(5&i,

ah l)vi megi fresta til hinna næstu almennu kosninga.

Fari tveir efea fleiri ur bæjarstj6rn misreitis, skal, svo

flj6tt sem verba må, skilmålalaust kosib ab nyju i stab

|)eirra, er frå hafa farib, eptir endurskobabri kjorskrå.

11. gr. Oddviti bæjarstj6rnarinnar stjornar ura-

ræbum å fundum, og sjer um, ab {)ab, sem ålyktab er,

verbi rjett ritab i gjorbabokina.

Til J)ess logmæt åkvorbun sje gjorb, verbur, auk

oddvita, minnst helmingur bæjaifuUtnia ab vera å fundi.

Atkvæbafjoldi skal åvallt råba. Sjeu jafnmorg atkvæbi

meb og mot, fellur atkvæbisefnib, nema vib kosningar,

J)vi t)å ræbur hlutkesti. Fundir bæjarstj6rnarinnar skulu

fara l'ram i heyranda hljobi. Einst5k mål må J)å ræba

innan Juktra dyra, j3egar bæjarstjornin ålyktar pah,

J)ab skal kunngjort bæjarbiium, hvenær og hvar

bæjarstj6rnin heldur ahuenna fundi. Aukafundi må
halda, joegar oddvita J)ykir naubsyn bera til, eba minnst

helmingur bæjarstjdrnarinnar æskir ]^ess,

Oddviti skal å undan fundum, ab svo miklu leyti,

sem unnt er, skfra bæjarfulltriiura frå|)vi, hvermålefni

komi fyrir. Allir {jeir bæjarfulltriiar, sera eru å fundi,

skulu rita nofn sin undir gj6rbab6kina vib fundarlok,

og å sjerhver i bæjarstjorninni rjett å, ab få ågreinings-

atkvæbi sitt stuttlega b6kab. Ab obru leyti åkvarbar

bæjarstjårnin sjåif t)ing8kop sin, en landshofbingi sam-

l)ykkir J)au.

12. gr. Virbist bæjarfogeta, ab åkvorbun bæjar-

stj6rnarinnar gangi lit fyrir vald bæjarstjornarinnar, eba

ab hiin sje gagnstæb logura eba skableg fyrir kaup-
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1872. sta&inn, eSa ab hun mi&i til ab færast undan skylduin

April. {)eini, er a kaupstafenura hvila, må hann fella ålyktunina

lir giidi at sinni rae& {)vi a& rita atkvæ&i sitt i gjor&a-

b6kina. Um })etta skal hann svo fljott sem verba må^

senda landshofSiugja skyrslu, og leggur hann l)å lirskurb

sinn å målib. Eptirrit af sk^rsIu jieirri, er bæjarfogeti

sendir til landshof&ingja, skal avallt jafnfraint senda

bæjarstjorninni.

13. gr. Fåtækranefnd su, sera stofnu?) er sam-

kvæmt reglugjorB 27. n6vbr. 1846, skal upphafin, og

skulu storf hennar falin bæjarstjorninni å hendur. I

sam^ykkt bæjarstjdrnarinnar skulu tilteknar nåkvæmari

reglur um stj6rn fåtækramåiet'nanna, og må {)ar i einnig

åkveBa, ab hin sjerstaklega umsj6n meb fåtækura og

fåtækrastofnunum skuli falin å hendur fåtækrastj6rum,

sem ekki eru i bæjarstj6rninni, og eru ^e\r skyldir ab

takast ^enna starfa å hendur kauplaust.

S6knarpresturinn skal taka J)ått i umræbunura um

J)au mål, er snerta uppeldi og kennslu fåtækra barna,

og hafa atkvæbi i l)eira. Faliist bæjarstjårnin ekki å

åJit hans um {)ab, hvar koma eigi {)e8sum bornum fyrir,

må hann skjota jjeirri ålyktun, sem gjorb hefir verib,

til landsh5ft)injBrja.

14. gr. Stjorn å tekjum og gjoldum skola skal

bæjaistjårnin hafa å heudi, og yfirliofub a!la umsj6n

um sk6lasj6bi og reikninga. Til l^ess ab hafa umsjon

meb skélakennslunni og embættisverkum kennara skdians,

skal sett sk6lanefnd, og eru i henni soknarpresturinn

og minnst tveir menu abrir, sem bæjarstjornin kys til

|)ess, og skal ab minnsta kosti annar Joeirra vera ur

flokki bæjarfulltrua. Kosningin gildir fyrir 3 år, og

eru hlutabeigendur skyldir ab takast starfa })enna å

hendur launalaust. Nefnd t)essi velur sjålf formann

sinn. Skolakennara kaupstabarins må eigi kjosa i sk61a-

nefndina.

15. gr. Bæjarstjårnin skal kj6sa 2 menu, annan

lir sinum flokki, til hafnarnefndarinnar.
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16. gr. Bæjarstjornin k^s 2 raenn ur sinura fiokki 1872.

til ab taka sæti i byggingarnefndinni samkvæmt opnu 20. April,

brjev 29. mai l*r39, 1. grein, og skal hun einnig kjosa

hina 2 a&ra bæjarbua, sem i nefndinni eiga ab vera.

Ennfreraur k^s bæjarstj6rnin eion mann lir sinum

fiokki i heilbrig&isnefndina.

17. gr. Bæjarstjornin setur embættismenn og sysl-

unarmenn bæjarins og veitir \ieim lausn. Logreglu-

l)j6na, nætnrverbi og fangaver&i setur bæjarstjornin eptir

uppåstUDgn logreglustjåra, en hann getur veitt J)eim

lausn ån sani})ykkis bæjarstjérnarinnar.

18. gr. Innan 1. dags okt6bermån. år hvert skal

samin åætlun yfir tekjur og litgjold kaupstabarins fyrir

hib næsta år, samkvæmt fyrirmynd Jjeirri, er landshofb-

ingi hefir 8am[)ykkt. Skal åætlun J)essi rædd i bæjar-

8tj6rninni å tveimur fundura meb 8 daga miliibiii. Vift

afera umræSu skal bæjarstjornin ihuga åætlunina grein

fyrir grein, og grei&a atkvæbi um hverja grein litaf

fyrir sig, og skal åætlunin i {)eirri mynd, aem hæjar-

stj6rnin {)å 8amt)ykkir hana, veraregia, sem farib ver&ur

eptir, fyrir upphæb bæjargjaida og ^g^-rstjorn næsta års,

ån [)ess ab æbra sara})ykkis [)urfi vib, nema i jDvi til-

felli, sera getib er um i HK grein. Åætlun {)essa skal

leggja frara innan 1. dag novbrmån., og skal hun vera

ollum til synis um 14 daga.

Komi sibar til litgjalda, sera eigi eru å åætlun,

eba verba eigi greidd af {)eirri upphæb, sem tiltekin er

i åætluninni i utgjaldagrein J)eirri, sem vib å, og gjald

I)etta ar ekki beinlinis lagt å meb logum, eba ef upp-

hæbin i åætluninni aubsjåanlega einungis hefir verib sett

uppå ovissu, må bæjarstjornin j)Vi ab eins gjora ålyktun

t)vi vibvikjandi, ab hun hafi haft målib til ihugunar 8

dogum fyrir {)ann fnnd, er ålyktun er gjorb. Sjeu eigi

efni fyrir hondum, til ab standa straum af J)vi, sem

iitgj(51din hafa aukizt, åkvarbar bæjarstjérnin, hvort t)ab,

er å vautar, skuli litvega meb låni, eba meb ^vi aJb

hækka ab {dvi skapi skatta {)å, sem buib er ab jafna
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1872, ni&ur. Sam})ykkis landshof&ingja til {)essa skal J)vi ah

20. April, eins viZ) J)urfa, ef farib ver?)ur ut fyrir takmork l)au a

valdi bæjarstj6rnarinnar, sem sett eru i 19. greio, meh

J)vi a?) taka nytt lån e&a heinata stærri skatta.

Reikningsår kaupsta&arins er fra n^åri til n^års,

einsog hingab til hefir verib.

Ad samt)ykkis landshof&ingja må bæjarstjoruin eigi

nokkurt år leggja hærri bæjargjold å tilsamans, en sem

nemur me&altali af ollum bæjargjoldum fyrir hin si&ustu

3 år, a& fimintungi vi&bættura, og |)egar seinna å ab

reikna mebalgjaldib fyrir hin 3 sibustu år, må ekki telja

raeb l)ab skattgjald, sem å einhverju åri hefir meb sam-

l^ykki IandshofT)ingja verib lagt å frara yfir {)etta, Bæjar-

stjornin må heldur ekki ån samj^ykkis landshof&ingja

taka af innstæ&ulje kaupsta&arins, selja e&a ve&setja

fasteignir hans, e&a kaupa nokkra nyja fasteign, taka

stærri lån, eBa lån uppå lengri tima, en ab ^au verbi

borgub aptur af tekjum ^ess års, sera fer i hiind, nje

heldur endurnyja slik lån eba fresta borgunartimanum.

Somuleibis utheimtist samj[)ykki landshofbingja til {)ess,

ab kaupstaburinn geti gengib i samfjelag vib abrar

sveitir um J)inghus, fangelsi, sjiikrahus og abrar Jjess-

håttar stofnanir. Eptir uppåstangu bæjarstj6rnarinnar

getur landshofbingi samj)ykkt breytingar å reglum t)eim,

sem farib er eptir, [)egar jafnab er nibur utgjoldum i

jDarfir bsejarins, efjpau verbaekki borgub raeb obrum tekjum.

20. gr. Niburjofnunarnefnd skal jafna nibur gjoldum

eptir efnum og åstaudi; tala nefndarmanna skal åkvebin

i samj)yktinni; skal standa å stoku, og mega nefndar-

menn eigi vera færri en b, nje fleiri en 9. Meb tilliti

til kosningar skal nefndarmonnum skipt i tvo hluti,

annan stærri, og annan minni; meiri hlutann kjåsa allir

bæjarbiiar, er kosningarrjett hafa samkvæmt 5. grein,

minni hlutann Jjeir, er greiba mest i skatt. Nibur-

jofnunarnefndin skal kosin i ågustmånubi. "Ab pvi er

snertir rjett til j^ess ab verba kosinn, og um })ab, hvernig

haga skuli kosningum, o. fl,, gilda hinar somu reglur,
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og um kosning bæjarfulltriia, Nefodarmenn |)essir skulu 1872,

gegna starfa sinum i 6 år, og fer minni hlutinn fyrst 20, April,

fra, og |)ar a eptir til skiptis. Um ålyktanir ni&ur-^^*^^^

jofnunarnefndarinnar og atkvæ&agrei&sia hennar skal farib

eptir l)vi, sem fyrir er mælt i 11. gr., og kys nefndin

sjer sjalf oddvita ur siuum flokki,

21. gr. Åh Ipeim undanteknum, sem eru i bæjarstjorn-

iuni, getur enginn, sem er skyldur a& taka å måti kosningu

i hana, skorazt undan ab taka å moti kosningu i nibur-

jofnuuarnefndina, neraa hana s.h rainnsta kosti i 3 år

samfleytt hafi haft })etta starf å hendi. Skal hann {)å

undanjieginn starfa {)essum i jafnlangan tima, og hann

hefir verib vi&.

22. gr. Nifeurjofnun eptir efnum og astandi nær

til allra, sem hafa fast a&setur i bænura. peir skulu

grei^ia l)ar fuUt gjald eptir oHum efnahag sinum, nema

{)eir a gjaldårinu hafi lika haft fast absetur anuarsta&ar;

sje svo, |)a ma eigi leggja hærra gjald å [)å, en sam-

svari {)eim tima, er J)eir hafi haft a&setur i kaupsta5num.

Ef einhver hefir haft fast absetur i bænum skeramri

tima, en 4 månu&i, {)a kemur J)ab ekki til greina,

Landshofbinginn skal ur t)vi skera, hvort erlendir

menn, sem ekki stunda neina borgaralega atvinnu, en

hafa absetur i kaupstabnum, sjeu gjaldskyldir.

23. gr. Niburjofnunarnefndin jafnar nibur hinum

årlegu gjoldum i nåvbrraån. Niburjofnunarskråin skal,

l)egar biiib er ab bæta vib hana annari skrå yfir f)ab,

sem hver gjaldandi ab obru leyti skal greiba i skatt til

bæjarins, liggja ollum til synis i 14 daga fyrir års lok

annabhvort å bæjart)ingsstofunni eba å obrum hentugum

stab, eptir ab biiib er ab birta fiab opinberlega. Bæjar-

stjornin må åkveba, ab aukaniburjSfnuu skuli fram fara

i sibari hluta junimån. hvert år, og skulu skattar j)å

lagbir å |)å, sem fiutt hafa sig til kaupstabarins, eptir

ab abalniburjofnunin f6r fram, og skyldir eru ab greiba

skatt samkvæmt 22. grein. f)essi aukaniburjofnun skal

liggja ollum til s^nis i 14 daga, einsog sagt er ab fraraan.
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1872. Kærur gegn hinni framlog&u ni&urjofnnn skulu innan

20. April. 14 daga fra jjvi ni&urjofnunarskråin hefir verib til synis,

"""^sendar skriflega ni&urjofnunarnefndinni. Innan 14 daga

t)ar å eptir skal nefnd |}essi skriflega tilkynna kærand-

anum, hvort nokkur, og \>i hver breyting or?)i& geti å

ni&urjofnuninni. Ålyktan |)å, sem ni&urjofnunarnefndin

hefir gjort, må svo innan 14 daga J)ar å eptir beraupp

fyrir bæjarstjorninni, sera léggur lirskurb sinn å raålib

innan hålfs raånabar. Motmæli, sem koma frara eptir

binn akveBna tima, verba eigi tekin til greina.

Sjerhverjum, sem settur er i bsejargjald, er heimilt

ab kvarta yfir skattgjaldi J)vi, sem lagt hefir veri&, ekki

ab eins a hann sjålfan, heldur einnig å abra, sem å

ni&urjofnunarskrånni standa, einsog lika yfir {)vi, ef

einhverjum er sleppt lir henni. Ef kvartab er yfir

gjaldi annars manns, eba yfir })vi, ab einhverjum sje

sleppt, skal \te\m raanni gefinn kostur å, ab segja ålit

sitt J>ar um, åbur en ur {)essu er skorib af niburjofnun-

arnefndinni eba bæjarstj6rninni.

Ekkert bæjargjald må bæjarstj6rnin lækka eba

hækka, nema svo reynist, ab J)ab hafi verib sett ab

minnsta kosti 10 % annabhvort of hått eba of lågt,

Eigi må bæjarstjornin heldar jafna gjaldi å ueinn mann,

sem sleppt hefir verib ur niburjofnunarskrånni, nema

gjald hans geti nnmib i hib minnsta {)vi lægsta gjaldi,

sem J)egar hefir verib lagt å einhvern annan å nibur-

jSfnunarskrånni,

Enginn getur meb {)vi ab bera sig upp vib bæiar-

stj6rnina um skattgjald sitt, komizt hjå t)vi, ab greiba

J)ann hluta skattsins, sem korainn er i gjalddaga; en

verbi gjaldinu breytt, skal l)ab, sem of goldib er, greiba

aptur lir bæjarsj6bi.

24, gr. Ef ågreiningur verbur railli Reykjavikur

og annars islenzks sveitarfjelags um, hvernig skipta

eigi milli l)eirra skattgjaldi einhvers manns, skal lands-

hofbingi skera lir pvL Verbi |)essi ågreiningur milli

sveitarfjelags i Danmorku og å Islandi, skal hlutab-
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eigandi stjornarråb leggja urskurfe sinn å målib. Ef 1872.

uokkur J)ykist ekki vera skattskyldur i bænura, må hann 20. April,

leita um {)a& d6ms og laga.
—

^

25. gr, Bæjargjold skal heimta å hverju missiri,

e&a hålfu missiri, i ]}Qim månubi å hverju missiri eba

hålfu missiri, sem bæjarstjornin åkve&ur i saml>ykkt

sinni; sjea gjold eigi greidd fyrir lok næsta månabar

{)ar å eptir, skal gengib a& ^e\m met logtaki eptir log-

legan undirbiining.

Skattskyldur mabur, sem ekki hefur fast absetnr i

kaupstafenum, å ab tilnei'ua fyrir bæjarstjorninni manUs

busettan t)ar, sem greibi gjold haus.

Flytji skattskyldur mabur sig lir bænum innan ny-

års, fellur allt t>ab gjald burt, sem lagt er å hann sjålfan

fyrir år |)ab, er fer i hond. Så, sem flytur sig ur

kaupstabnum eiuhvern tima å årinu, er ab eins skyldur

ab greiba skatt til loka ^qss fjorbungs års, er hann

flytur sig. Så, sem settur er å aukaniburjofnunarskråna,

er abeins skyldur ab greiba skatt frå 1. jiilimån.

2o, gr. Bæjarstjornin og sjerstaklega bæjarfégeti

skulu hafa nåkvæmar gætur å fjårstj6rn kaupstabarins, .

og l)vi sjå um, ab skattar og abrar tekjur sjeu rjett

heimtar og i tækan tima, og teknar logtaki, ef jpess

{)arf vib; ennfremur gæta |)ess, ab geymt sje og eptir

atvikum åvaxtab Ije bæjarius, J)angab til å |)vi {)arf ab

halda til {)ess ab borga litgjold hans.

Bæjarstjornin skal hafa åbyrgb åinnstæbum, skulda-

brjefum og obrum eignum kaupstabarins,

27. gr. Fyrir opinber undirbobs{)ing, sem bærinn

lætur halda å vegavinnu, abgjorbum å skélum og fåtækra-

hiisum, å J)vi, ab litvega verknab og varning i J)arfir

bæjarins, og obru }3esskonar, skal ekki goldib neitt.

28. gr. Bæjarstjornin er skyld ab litvega og låta

stjorninni i tje skyrslur )^ær, er hiin kann ab æskja,

svo sem um folkstal, skepnuhald, atvinnuvegi og annab

åstand kaupstabarins.
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1872. 29. gr. Årsreikning kaupstaSarins ber ab semja,

20. April, sera frekast unnt er> sanikvænU fyrirmynd t)eirri, sem
'"^^

fy^[Y aætluninni, og skal gjora reikning f)entia

innan loka febriiarmaDafear a J)vi reikningsårij sera i

hond fer. Skal reikning })enna siban leggja fram til

synis i 14 daga å {)ingstofu bæjarins, e6a o&rum hent-

ugura opinberum stab. pan å eptir skula tveir endur-

sko&unarraenn yfirlita vandlega reikninginn åsamt fylgi-

skjolura, Menn fjessa skal venjulega kjosa fyrir 6 år

af oUum statarbuum, sem kosningarrjett hafa, og å

J)ann hått, sem fyrir skipab er nm kosningar bæjar-

fulltriia, Bæjarstjornin er skyld ab låta endurskoBurura

i tje allar J)ær skyrslur, er vi£) |)urfa, til {jess ah geta

dæmt um tekju- og utgjaldagreinir reikningsins. Eptir

hh reikningshaldara hefir verib skyrt fra athugasemdum

eudurskobunarraanna, svo hann geti svarab og gjort

grein fyrir t)eim, skal bæjarstjornin leggja urskurb sinn

å athugasemdir ])ær, er gjorbar hafa verib, og veita

hlutabeiganda kvittan; J)6 må enginu taka {)ått i lir-

sknrbi å athugasemd, sem snertir pær framkvæmdir,

er hann hefir tekib {)ått i sem kvaddur i fasta nefnd

eba fyrir ]}i sok, ab honum hefir sjerstaklega verib talib

eitthvert starf å hendur i {)arfir bæjarins. Vilji reikn-

ingshaldari eba abrir, er hint eiga ab måli, ekki vibur-

kenna, ab urskurbur så, sem falliun er, sje rjettur, må
hann, ef lirskurburinn leggur honum å herbar peninga

åbyrgb, heirata, ab målib gangi til doms og laga.

Abalreikning kaupstabarins skal, eptir ab hann er

urskurbabur, augiysa å prenti innan tveggja månaba.

30. gr. Innan 30, septemberraån. år hvert skal

senda landshofbingja reikning lyrir hib libna reikn-

ingsår, meb athugasemdum endurskobunarmanna og ur-

skurbum å {)eim. Komist landshofbingi ab {)vi, pi er

hann yfirfer reikninginn eba å annan hått, ab bæjar-

stjérain hafi vib haft 6lograæt utgjold, neitab ab greiba

J)au gjold, sera loglega hvila å kaupstabnum, eba å

annan hått beitt ranglega valdi sinu, skal hann gjora
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t)ær rå&stafanir, er vi& J)arf, og, et' nau&syn ber til, 1872.

getur hann meb logsokn komi& åbyrgb å hendur pe'im 20. April,

bæjarfnlltruum, er hafa att {)ått i J)essum ålyktunum. •

31. gr, Bæjarstjårnin, sem nu er, skal samfjykkja

frumvarp til sam})ykktar l)eirrar fyrir kaupsta&inn, er

getii!) er um hjer ab framan i 3*, 4., 13., 20.og25.gr.,

og skal senda hana landshof&ingja til staSfestingar.

Åuk l)ess, sem fyrir er mælt i nefadum greinum,

skal i samt)ykktinni sagt fyrir um tolu erabættis- og

syslunarnianna bæjarins, veiting embættanna og lausn

fra [)eim, laun og storf embættismanna, og skal sam-

J)ykktin ennfremur hafa inni afe halda nåkvÆmari reglur

um, hvernig semja eigi hina årlegu aætlun yfir tekjur

og litgjold kaupstaSarins, um tilhogun å fjårstjérn og

reikningum kaupsta&arins, og um endurskofeun og lir-

skur& reikningsins. Ennfremur ma i tje&ri saml)ykkt

setja nåkvæmari reglur um uifeurjofninuna eptir efnum

og åstandi, og yfirhofub um sjerhvert atribi i beejar-

stjorninni, sem Jiykir æskilegt ab tilhaga nåkvæmar

samkvæmt grundvallarreglam l)eim, sem tilskipun t)essi

hefir inni ab halda.

Sam[)ykktina ber ab auglysa a prenti, eptir a&

landshofbingi hefir sta&fest hana. Henni må si&ar breyta,

og somulei&is auka hana eptir uppåstungu bæjarstj6rn-

arinnar, sem landshofbingi hefir sam{)ykkt.

32. gr. Domsmålastjornin gjorir nåkvæmari råB-

stofun til ab koma [lessari tilskipun i verk, svo hiin

geti oblazt fuUt gildi 1. dag jamiarm. 1873.
r

{)aDgab til settur verbur landshofbingi å Islandi,

skal stiptamtmabur hafa ^3ub 'vald, sem meb l)e8sari til-

skipun er falib landshofbingja å hendur.

Eptir l)essu eiga allir hlutabeigendur sjer l)egnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuholl, 20. dag aprilman.

1872,
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1872. Forordning om Bestyrelsen af Kjobstaden Reykja-

20. April, viks kommunale Anliggender,

Vi Christian den Niende &c. G. V: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings alierund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning om
Bestyrelsen af Kjobstaden Reykjaviks kommunale An-

liggender, byde og befale Vi, som folger:

§ 1. Kjbbstadens Anliggender styres af et By-

raad, som bestaar af valgte Medlemmer og Byfogden

som Formand.

§ 2. Udforeisen af Byraadets Beslutninger og den

ovrige udovende Myndighed i Kommunens Anliggender

paahviler Byraadets Formand.

§ 3. Ved Vedtægt kan det bestemmes, at den

umiddelbare Forvaltning af enkelte Grene af de kom-

munale Anliggender bor overdrages til staaende Ud-

valg, om hvis Sammensætning og Myndighed der

da ligeledes i Vedtægten bliver at optage nærmere

Regler. Finder Byraadet det i enkelte Tilfælde nod-

vendigt eller hensigtsmæssigt, kan det beskikke et eller

flere af sine Medlemmer til at udfore særlige kommu-

nale Hverv i Overensstemmelse med de nærmere Regler,

som i Vedtægten herom bor fastsættes.

Ethvert Medlem af Byraadet er pligtigt til at over-

tage de særlige kommunale Hverv, som det maatte

overdrages ham,

§ 4. Antallet af Byraadets valgte Medlemmer

bestemmes i Vedtægten; det skal altid være ulige, ikke

under 7 og ikke over 13-

§ 5. Med Hensyn til Valget deles Antallet af

Medlemmerne i to Dele, af hvilke den ene Del er 1

storre end den anden. Den storre Del vælges af samt-

lige de Indbyggere i Kjobstaden, som ere i Besiddelse

af de for Valgret til Althinget foreskrevne Betingelser,

naar de i det forud for Valget gaaeude Kalenderaar

have været bosatte i Kjobstaden og i direkte Skat til
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denne svaret et Belob af mindst 4 Rd. Den mindre 1872.

Del af Byraadet vælges af den Femtedel af Kjøbstadens 20. April,

fornævnte valberettiggede Indvaanere, som i det sidste

Kalenderaar have udredet det storste Skattebelob til

Byen, forsaavidt denne Femtedel har svaret idetmindste

2/3 af Byens samtlige Skatter; i modsat Fald medtages

saamange af de Hoistbeskattede blandt de ovrige 4 Femte-

dele, at dette Skattebelob naas. Er der i det paagjældende

Kalenderaar udredet et lige Bidrag af Flere, og det

bliver nodvendigt at medtage nogen af disse for at naa

den ovennævnte Femtedel af Vælgerne eller de oven-

nævnte 2/3 af Skattebelobet, medtages de alle.

Valgbar til Byraadet er Enhver, som er valgbe-

rettiget ved Valgene til den storre Del af Byraadets

Medlemmer.

Beslægtede i op- og nedstigende Linie maa ikke

paa samme Tid have Sæde i Raadet.

§ 6. De ordentlige Valg til Byraadet foretages

en af de nærmeste Dage efter Nytaar og gjælde for et

Tidsrum af 6 Aar. Hvert 3dje Aar foretages afvex-

lende Valg af den storre eller mindre Del af Raadets

Medlemmer. De nuværende Medlemmer af Borger-

repræsentationen indtræde som Medlemmer af Byraadet

og fratræde forst, naar den Tid, for hvilken de ere

valgte, er udloben.

Udtræder Nogen af Raadet inden Udlobet af de

6 Aar, for hvilke han er valgt, og der i hans Sted

skal vælges et nyt Medlem, sker Valget kun for den

tilbagestaaende Del af de 6 Aar,

§ 7. Valgene ledes af en Valgbestyrelse, be-

staaende af Raadets Formand og 2 af Raadet af dets

egen Midte valgte Medlemmer. Valgene forberedes ved

en af Valgbestyrelsen affattet Liste over Vælgerne,

hvorved Byens Skattelister for det forud for Valget

gaaeode Aar lægges til Grund. Valglisterne skulle

foreligge til offentligt Eftersyn 14 Dage forinden Valg-

XXI. B. 17

«
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1872. dagen. Klage over, at en Uberettiget er optagen paa

20. April. Listen eller en Berettiget udeladt, maa for at komme

i Betragtning mindst 3 Dage forinden Valgdagen ind-

gives til Valgbestyrelsen, for at denne kan undersoge

Sagen og afgjore den, inden Valget finder Sted.

§ 8, Valgbestyrelsens Formand bekjendtgjor idet-

mindste 8 Dage forud paa den for ofi'entlige Kund-

gjorelser i Staden sædvanlige Maade Dag, Sted og

Time, naar Valget skal foregaa. Valgmodet holdes for

aabne Dore, og skulle de Vælgere, der ville udove

deres Valgret, mode personlig og erklære enten mundtlig

eller ved en aaben Seddel, som de selv aflevere, for

Valgbestyrelsen, hvem de ville vælge. Stemmerne af-

gives paa engang paa saa mange Mænd, som der skal

vælges,

Naar de Tilstedeværende have afgivet deres Stem-

mer og alle Vælgerne ere fremkaldte, skal Valgbesty-

relsen vente i/g Time, forend den slutter Valghand-

lingen, for at der saaledes kan gives dem, der endnu

ikke have indfundet sig, Leilighed til at udove deres

Valgret. Naar samtlige afgivne Stemmer ere indforte,

oplæser Valgbestyrelsens Formand dem, medens de to

andre Medlemmer af samme optegne og tælle dem,

hvorefter de Mænd erklæres for valgte, som have er-

holdt de fleste Stemmer. Naar To eller Flere have

faaet ligemange Stemmer, afgjores Valget ved Lod-

trækning.

Skal der paa samme Tid vælges Medlemmer til

Byraadet af den almindelige og af de Hoistbeskattedes

Vælgerklasse, blive de almindelige Valg forst at fore-

tage og derefter tidligst den 4de Dag og senest inden

8 Dage Valget af den anden Del.

§ 9. Enhver, som er valgbar, er pligtig til at

modtage Valget, medmindre han har opnaaet en Alder

af 60 Aar eller ifolge sin Helbredstilstand, Forretninger

eller deslige maatte have skjellig Grund til at onske

sig fritagen for Valget, hvilket afgjores af Valgbesty-
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reisen eller, forsaavidt han maatte være utilfreds med 1872.

sammes Afgjorelse, af Byraadet. Den, som i mindst 20. April.

3 Aar uafbrudt har været Medlem af Byraadet, skal

dog ikke være pligtig at modtage Valg forend efter

Udlobet af et ligesaa langt Tidsrum som det, hvori

han har været Medlem.

Den, som har Noget at anke over ved den fore-

gaaede Valghandling elier i Anledning af Valgbesty-

relsens Kjendelser, maa, for at hans Anke kan komme

i Betragtning, indgive sin Besværing skrifth'g til By-

raadet inden 8 Dage, efterat Valghandlingen har fundet

Sted. Inden 14 Dage efter Besværingens Indgivelse

afgjor Byraadet da Sagen, efterat Valgbestyrelsen har

havt Leilighed til at afgive sin Erklæring derover.

Byraadets Kjendelse kan inden 14 Dage efter dens

Afsigelse indankes til Landshovdingen, Naar ordent-

lige Valg ere foretagne (hvert tredje Aar), fratræde de

ældre Medlemmer af Byraadet forst, efterat de mulig

indkomne Klager over de nye Valg paa ovennævnte

Maade ere afgjorte af Byraadet.

Naar en Vægring ved at modtage Valg tages til

Folge, eller et Valg erklæres ugyldigt, foretages med
Benyttelse af de sidst berigtigede Valglister nyt Valg,

saa snart ske kan.

§ 10. Dersom Nogen i Lobet af den Tid, for

hvilken han er valgt, skulde begjære at udtræde af

Byraadet, afgjor dette, hvorvidt saadan Begjæring kan

tages til Folge. Byraadet bestemmer fremdeles, hvor-

vidt noget Medlem skal udtræde eller midlertidig ude-

lukkes af Raadet paa Grund af Omstændigheder, der

betage ham Valgbarhed. Det Samme gjælder og, hvis

et Medlem af Byraadet har gjort sig skyldig i en saa-

dan Overtrædelse af eller Vægring ved at opfylde sine

Pligter i bemeldte hans Egenskab, som gjor hans Ud-

trædelse nodvendig. Dog staar det den, som imod sin

Villie udelukkes af Raadet, frit for at andrage Sagen

for Landshovdingen, som endelig afgjor Sagen, Naar

17*
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1872. et enkelt af Byraadets valgte Medlemmer udtræder,

20. April, foretages nyt Valg, medmindre de tilbageblivende Med-

lemmer med Enstemmighed vedtage, at Udsættelse kan

tinde Sted til næste ordentlige Valg. Afgaa to eller

flere Medlemmer i Tidsrummet, forinden ordentlige Valg

skal foretages, blive nye Valg i de Afgaaedes Sted

ubetinget^ at foretage, saasnart ske kan, efter paany

berigtigede Valglister.

§ 11. Byraadets Formand leder Forhandlingerne

i Byraadets Moder og paaser, at Beslutningerne rettelig

indfores i Forhandlingsprotokollen.

Byraadet kan tage gyldig Beslutning, naar foruden

Formanden mindst Halvdelen af dets Medlemmer er

tilstede. Alle Beslutninger tages efter Stemmeflerhed.

Falder der ved en Afstemning ligemange Stemmer for

og imod, er Afstemningspunktet forkastet undtagen ved

Valg, hvor Lodtrækning gjor Udslaget. Byraadets Mo-

der ere off"entlige; enkelte Sager kunne dog forhandles

for lukkede Dore, naar Saadant af Raadet vedtages.

Det bekjendtgjores for Byens Indvaanere, naar og

hvor de ordentlige Moder afholdes. Overordentlige

Moder afholdes, naar Formanden finder det fornodent

eller mindst Halvdelen af Medlemmerne forlanger det.

Forinden Moderne underretter Formanden saavidt mu-

ligt Medlemmerne om, hvilke Gjenstande der vil komme

til Forhandling, Forhandlingsbogen underskrives ved

hvert Modes Slutning af alle tilstedeværende Med--

lemmer. Ethvert af disse er berettiget til deri at faa

sin afvigende Mening kortelig indfort. lovrigt vedtager

Byraadet selv sin Forretningsorden, der stadfæstes af

Landshovdingen.

§ 12. Finder Byfogden, at en tagen Beslutning

overskrider den Byraadet tilkommende Myndighed eller

er stridende mod Lovgivningen eller skadelig for Kom-

munen, eller at den gaar ud paa at nægte Opfyldelsen

af en Kjobstaden paahvilende Pligt, kan han ved sin

Erklæring til Forhandlingsbogen midlertidig sætte Be-

/
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slutningen ud af Kraft. Herom gjor han snarest mu- 1872.

ligt Indberetning til Landshovdingen , der da afgjor 20. April.

Sagen. Gjenpart af den af Byfogden til Landshov-
'< dingen indsendte Indberetning tilstilles samtidig By-

^ raadet.

! § 13. Den ved Anordning af 27. Novbr. 1846

anordnede Fattigkoramission ophæves, og dens Forret-

ninger henlægges under Byraadet. De nærmere Regler

for Fattigvæsenets Bestyrelse fastsættes i Kjobstadens

Vedtægt, i hvilken der tillige kan bestemmes, at det

særlige Tilsyn med de Fattige og Fattigvæsenets Stif-

teiser overdrages Mænd udenfor Byraadets Midte som

[
Fattigforstandere, og ere de pligtige at paatage sig

dette Hverv uden Vederlag.

Sognepræsten skal deltage i Forhandlingen om og

have Stemme med i de Sporgsmaa), som angaa fattige

Borns Opdragelse og Undervisning, Saafremt Byraadet

ikke tiltræder hans Mening om saadanne Boms Anbrin-

gelse, staar det ham frit for at indanke den tagne Be-

slutning til Landshovdingens Afgjorelse.

§ 14. Bestyrelsen af Skolevæsenets Indtægter og

Udgifter samt overhovedet dets Kasse- og Regnskabs-

væsen paahviler Byraadet. Til at have Tilsyn med

Skoleundervisningen og Lærernes Embedsforelse skal

en Skolekommission udnævnes, i hvilken Sognepræsten

er Medlem, og desuden mindst to andre af Byraadet

valgte Mænd, hvoraf idetmindste den ene skal være af

Raadets egen Midte. Valget gjælder for 3 Aar, og

ere Vedkommende pligtige at overtage dette Hverv

uden Lon, Kommissionen vælger selv sin Formand.

Kjobstadens Skolelærere kunne ikke vælges til Med-

lemmer af Skolekommissionen,

§ 15. Byraadet vælger tvende Mænd, af hvilke

den ene altid skal være af dets egen Midte, til som

Medlemmer at tage Sæde i Havnekommissionen.

§ 16. Byraadet vælger tvende af sine Medlemmer

til at tage Sæde i Bygningskommissionen efter Plakat
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1872. af 29. Maj 1839 § 1, ligesom det ogsaa udvælger de

20, April, tvende andre af Kommunens Indvaanere, der skulle

tiltræde den nævnte Kommission.

Endvidere vælger Byraadet et af sine Medlemmer

til at tage Sæde i Sundhedskommissionen.

§ 17. Byraadet udnævner og afskediger de kom-

munale Embeds- og Bestillingsmænd. Politibetjente,

Natvægtere og Arrestforvarere beskikkes af Byraadet

efter Politimesterens Indstilling, men kunne afskediges

af denne uden Byraadets Samtykke.

§ 18. Inden hvert Aars 1. Oktober affattes efter

et af Landshovdingen stadfæstet Skema Overslag over

Kj5bstadens Indtægter og Udgifter for det næste Aar.

Dette Overslag foretages derefter til to Behandlinger i

Byraadet med 8 Dages Mellemrum. Ved anden Be-

handling undergives det Post for Post Byraadets Drof-

telse og Afstemning og afgiver da i den Form, hvori

det af Byraadet ved denne Behandling vedtages, den

bindende Regel for Storreisen af næste Aars kommu-

nale Skatteudskrivning og Forvaltning, uden at hojere

Stadfæstelse med den i § 19 angivne Undtagelse ud-

fordres. Overslaget fremlægges inden den 1ste No-

vember til offentligt Eftersyn i 14 Dage,

Bliver der senere Sporgsmaal om nogen Udgift,

der enten ligger udenfor Overslaget eller ikke kan af-

holdes af det paa vedkommende Konto i samme an-

slaaede Belob, og denne Udgift ikke er ligefrem paa-

lagt ved Lov, eller det i Overslaget opforte Belob

klarlig kun var kalkulatorisk, skal Byraadet kun kunne

tage Beslutning herom, efterat Sagen har foreligget til

dens Overvejelse 8 Dage forinden det Mode, hvori Be-

slutning tages, Ere de forhaandenværende Midler ikke

tilstrækkelige til at dække de forogede Udgifter, be-

stemmer Byraadet, hvorvidt det Manglende skal tilveje-

bringes ved Laan eller ved en forholdsmæssig Forhojelse

af de paalignede Belob. Landshovdiugens Samtykke

hertil udfordres kun, forsaavidt der ved Optagelse af
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Laan eller foroget Skatteopkrævning er gaaet udenfor 1872.

de i § 19 for Byraadets Myndighed satte Grændser. ,80. April.

Kjobstadens Regnskabsaar er som hidtil Kalender-

aaret.

§ 19. Uden Landshovdingens Samtykke kan By-

raadet ikke noget Aar udskrive et hojere samlet Skatte-

belob end Gjennemsnittet af det samlede Belob af alle

Byskatter i de 3 nærmest foregaaende Aar med Tillæg

af en Femtedel, saaledes at det Belob, som herudover

iTied Landshovdingens Samtykke i noget Aar udskrives,

ikke medtages ved paafolgende Beregninger over de

sidste 3 Aars Gjennemsnitsbelob. Ej heller maa By-

raadet uden Landshovdingens Samtykke forbruge af

Kjobstadens Kapitalformue, afhænde eller pantsætte

dens faste Ejendomme eller erhverve nogen ny fast

Ejendom, optage Laan af storre Belob eller paa længere

Tid, end at de kunne tilbagebetales af det folgende

Aars Indtægter, ej heller forny saadanne Laan eller

vedtage en Forlængelse af den Tid, hvori de skulle

tilbagebetales. Ligeledes udfordres Landshovdingens

Samtykke til, at Kjobstaden kan indgaa Fællesskab

^ed andre Kommuner om Thing- eller Arresthuse,

Sygehuse og andre lignende Indretninger. Forandringer

^ de Regler, hvorefter Udgifterne til Kommunens For-

^odenheder, forsaavidt de ikke dækkes af andre Ind-

tægtskilder, paalignes, kunne efter Byraadets Indstilling

bifaldes af Landshovdingen.

§ 20. Ligningen paa Formue og Leilighed fore-

*^8es af en Ligningskommission, bestaaende af et ulige

* Vedtægten nærmere bestemt Antal Medlemmer, ikke

linder 5 og ikke over 9. Med Hensyn til Valget deles

Antallet af Medlemmerne i to ulige Dele, hvoraf alle

^yens efter § 5 valgberettigede Indvaanere vælge den

storre Del, medens den mindre Del vælges af de Hoist-

beskattede. Valget til Ligningskommissionen foretages

1 August Maaned. I Henseende til Valgbarhed, Frem-

gangsmaadan ved Valgene m. v. gjælde de samme
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1872. Regler som om Valg af Byraadets Medlemmer. De
20. April Valgte vedblive deres Hverv i 6 Åar, og fratræder den

"mindre Del forst og derefter skiftevis den ene eller

anden Del, Med Hensyn til Ligningskommissionens

BesJutoinger og Afstemninger forholdes efter de i § 11

indeholdte Bestemmelser, og vælger Kommissionen sig

selv en Formand af sin egen Midte.

§ 21. Med Undtagelse af Medlemmerne af By-

raadet kan Ingen, som er pligtig at modtage Valg til

dette, nndslaa sig for at modtage Valg som Medlem

af Ligningskommissionen, medmindre han i mindst 3

Aar efter hinanden har opfyldt dette Hverv. Han er

da fritagen for samme i et lige saa langt Tidsrum som

det, hvori han har opfyldt Hvervet.

§ 22. Under Ligningen paa Formue og Leilighed

inddrages Enhver, som har fast Ophold i Kommunen-

Han ansættes der til fuldt Bidrag efter sin hele Oko-

nomiske Stilling, medmindre han tillige i Skatteaaret

har fast Ophold andetsteds, i hvilket Tilfælde han ikke

maa sættes i hojere Skat, end der svarer til den Tid,

han har Ophold i Kjobstaden. Fast Ophold af kortere

Varighed end 4 Maaneder kommer ikke i Betragt-

ning.

Landshovdingen afgjor, hvorvidt Udlændinger, der

uden at drive borgerligt Erhverv tage Ophold i Kjob-

staden, ere skattepligtige.

§ 23. Ligningskommissionen foretager den aarlige

Skatteligning i November Maaned. Ligningslisten, fil

hvilken fojes en Fortegnelse over, hvad hver Skatte-

yder iovrigt har at svare i Afgifter til Kommunen,

skal i 14 Dage inden Aarets Udgang fremligge til

oflfentligt Eftersyn i Bythingsstuen eller paa et andet

bekvemt Sted efter forudgaaet offentlig Bekjendtgjorelse.

Byraadet kan bestemme, at der i den sidste Halvdel

af hvert Aars Juni Maaned skal foretages en Tillægs-

ligning paa de Personer, som ere flyttede til Kjob-

staden efter Hovedligningens Affattelse, og som ere
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pligtige til at yde Skat efter § 22. Denne Tillægs- 1872.

ligning skal fremligge som ovenanfort til offentligt Efter- 20_å.pril.

syn i 14 Dage.

Indsigelser imod den fremlagte Ligning skal inden

^ 14 Dage, efterat Ligningslisten har ligget til Eftersyn,

indgives skriftlig til Ligningskommissionen. Inden andre

14 Dage skal denne derefter skriftlig tilkjendegive den

Klagende, om nogen Forandring og da hvilken kan

indrommes i Ligningen. Den af Ligningskommissionen

herom tagne Beslutning kan inden yderligere 14 Dage

paaankes for Byraadet, som da inden 14 Dage afgjor

Sagen. Indsigelser, der indkomme efter Udlobet af

ovennævnte Frister, ere uden Betydning.

Det staar Enhver, som er ansat til Skat i Lig-

ningen, frit for at klage ikke blot over sin egen Be-

skatning, men ogsaa over enhver Andens, som er op-

taget i Ligningen, ligesaavel som over, at Nogen er

forbigaaet i samme. Forinden nogen Klage over en

Andens Beskatning eller Forbigaaelse i Ligningen af-

gjores af Ligningskommissionen eller Byraadet, skal

der gives den, der er Gjenstand for Klagen, Leilighed

til at udtale sig over samme.

Intet Skattebidrag maa nedsættes eller forhojes af

Byraadet, medmindre det findes at være sat mindst 10

pCt. henholdsvis for hoit eller for lavt. Ikke heller

kan Byraadet optage i Ligningen nogen i samme forbi-

gaaet Person, hvis Skattebidrag ikke kan ansættes

idetraindste til det laveste Belob, hvortil nogen Ånden

allerede er ansat i Ligningen.

Ingen kan ved at indanke sin Skatteansættelse for

Byraadet unddrage sig Forpligtelsen til at udrede den

Del af Skatten, som er forfalden til Betaling; men

tvis Belobet forandres, skal det, der raaatte være for-

nieget betalt, tilbagebetales af Bykassen.

§ 24. Opstaar der Sporgsmaal mellem Reykjavik

og en anden islandsk Kommune om Fordelingen af en

Persons Skattebidrag, afgjores dette af Landshovdingen.

>
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1872. Opstaar Sporgsmaalet mellem en dansk og en islandsk

). April. Kommune, forelægges Sagen for vedkommende Mini-

sterium. Anser Nogen sig ikke skattepligtig i Kom-
munen, kan han bringe dette Sporgsmaal under Dom-
stolenes Paakjendelse.

§ 25. Byskatten skal opkræves halvaarsvis eller

fjerdingaarsvis i den Maaned af hvert Halvaar eller

Fjerdingaar, som bestemmes i Vedtægten. Hvad der

ikke er betalt inden Udgangen af den paafolgende

Maaned, bliver efter lovlig Omgang at foranstalte ind-

drevet ved Udpantning.

En Afgiftspligtig, som ikke har fast Ophold i Kjob-

staden, skal for Byraadet opgive en der bosat Mand,

som indbetaler hans Bidrag.

Er en Afgiftspligtig fraflyttet Kjobstaden inden

Aarets Begyndelse, bortfalder hele den ham for det

næste Aar paalignede personlige Skat. Den, der fra-

flytter Kjobstaden i Aarets Lob, er kun pligtig at ud-

rede Skatten indtil Udlobet af det Fjerdingaar, i hvilket

han flytter. Den, der optages paa Tillægsligningen, er

kun pligtig at udrede Skat fra 1. Juli.

§ 26. Det paaligger Byraadet og særlig Byfogden

at fore noje Tilsyn med Kjobstadens Kassevæsen, fol-

gelig at paase, at dens Skatter og andre Indtægter

rettelig og betimelig opkræves og i fornodent Fald ind-

drives ved Udpantning samt, indtil Belobet udkræves

til Bestridelse af Kommunens Udgifter, forvares og

efter Omstændighederne frugtbargjores paa behorig

Maade.

Byraadet er ansvarligt for de Kapitaler, Aktiver

og andre Ejendomme, der tilhore Kjobstaden.

§ 27. For ofi'entlige Licitationer, som Kommunen

lader afholde over Udforeisen af Vejarbeider, Repara-

tioner af Skoler og Fattighuse, Anskaffelse af Natural-

ydelser til Kommunens Brug o. desl., betales ikke

Gebyr eller Afgifter.

§ 28. Byraadet er pligtigt at tilvejebringe og
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meddele Regjeringen de Oplysninger, der af samme
forlanges, saasom ora Folketa], Kvæghold, Næringsveje 20

<Jg andre Forhold i Kommunen.

§ 29. Kjobstadens aarlige Regnskab bor affattes

1 storst mulig Overensstemmelse med det for Over-

slaget foreskrevne Skema og aflægges inden Udgangen

af Februar Maaned i det paafolgende Regnskabsaar.

Regnskabet henlægges til Eftersyn i 14 Dage i Byens

Thingstue eller paa et andet dertil bekvemt offentligt

Sted. Det bor derefter med de til samme horende

Bilag noje gjennemgaas af to Revisorer. Disse vælges

1 Reglen paa 6 Aar af samtlige valgberettigede Be-

boere i Kjobstaden paa den for Valg af Medlemmer af

Byraadet foreskrevne Maade. Byraadet er forpligtet

til at meddele Revisorerne de Oplysninger, som maatte

udfordres til Bedoramelse af Regnskabets Indtægts- og

Udgiftsposter. Efterat Revisorernes Bemærkninger ere

leddelte Regnskabsforeren til Besvarelse og videre

J'egnskabsmæssig Omgang, paakjender Byraadet de

fremkomne Udsættelser og meddeler Kvittering til Ved-

kommende; dog kan Ingen deltage i Paakjendelsen af

6n Regnskabsudsættelse, som vedkommer den Forvalt-

ning, i hvilken han som Medlem af et staaende Udvalg

eller ifolge et særligt ham overdraget kommunalt Hverv

l^ar havt Andel. Erkjender Regnskabsforeren eller

iiogen anden Vedkommende ikke Rigtigheden af den af-

givne Kjendelse, forsaavidt denne gaar ud paa Penge-

ansvar for ham, kan han )forIange Sporgsmaalet herom

afgjort ved Domstolene.

Kjobstadens Hovedregnskab bor , efterat det er

paakjendt, inden 2 Maaneder offentliggjores ved Trykken.

§ 30, Inden hvert Aars 30. September indsendes

W Landshovdingen Regnskab for det foregaaende Regn-

skabsaar med Revisionsbemærkninger og de derpaa af-

givne Kjendelser. Kommer Landshovdingen ved Regn-

skabets Gjeunemsyn eller paa anden Maade til Kundskab

om, at Byraadet har foretaget ulovhjemlede Udgifter
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1872. eller nægtet at afholde Udgifter, som lovlig paahvile

). April. Kjobstaden, eller paa anden Maade overskredet sin

Myndigked, træffer han i den Anledning de nodvendige

Foranstaltninger og kan i fornødent Fald ved Dom-
stolene gjore personligt Ansvar gjældende mod dem af

Byraadets Medlemmer, der have deltaget i de paa-

gjældende Beslutninger.

§ 31. Forslag til den i §§ 3, 4, 13, 20 og 25

ommeldte Vedtægt for Kjobstaden vedtages af den nu-

værende Kommunalbestyrelse og indsendes til Lands-

hovdingens Billigelse.

Foruden hvad der er foreskrevet i de anforte Pa-

ragrafer, optages i Vedtægten dels Bestemmelse om

de kommunale Embeds- og Bestillingsmænds Antal,

Ansættelse, Afskedigelse, Lonningsvilkaar og Forret-

ninger, dels nærmere Regler om Affattelse af det aar-

lige Overslag over Kjobstadens Indtægter og Udgifter,

om Ordningen af Kjobstadens Kasse- og Regnskabs-

væsen samt Regnskabets Revision og Paakjendelse.

Fremdeles kan i Vedtægten gives nærmere Regler for

Udforeisen af Ligningen paa Formue og Leilighed samt

overhovedet om ethvert Forhold i den kommunale Sty-

relse, som det maatte findes onskeligt nærmere at ordne

paa Grundlag af de i denne Forordning indeholdte Be-

stemmelser.

Vedtægten bor, efterat den er stadfæstet af Lands-

hbvdingen, offentliggjores ved Trykken. Den kan senere

forandres eller foroges efter Forslag af Byraadet, som

billiges af Landshovdingen.

§ 32. Denne Forordning bliver efter nærmere For-

anstaltning af Justitsministeriet at iværksætte, saaledes

at den kan træde i fuld Kraft den 1. Januar 1873.

Indtil der maatte blive ansat en Landshovding i

Island, udoves den Myndighed, der i nærværende For-

ordning er tillagt denne, af Stiftamtmanden.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Amalienborg den 20. April 1872.
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Bekjendtgjørelse om Postvæsenet paa Island. 1872.

ShaYn den 3. Maj 1872. — Lovtid. for Kgr. Danmark,_f;_^
^872, Tillæget S. 50—71; Ti&indi nm stjornarmålefni fslands lU,
S. 354—93; Ålgreen-Ussings Lovsaral. 1872 S. 339-73; Ti5-

^(li fra alfjingi fslendinga 1873 II, S. 308 44.

Auglysing um postmål å Islandi.

1, gr. Postraeistarinn i Reykjavik hefir umsjoa

yfi»*ollum postafgreibsluinonnum og brjefhir&ingaruionnum

^Qdir yfirstjorn landshof&ingja (en fyrst um sinn hefir

^tiptamtmabur l)etta vald å hendi, saraanbr. tilsk. 26.

^^br, å. um postmål å Islandi, 18. gr.)-
r

I sameining meb hlntaE)eiganda amtmanni her bann

*^Pp fyrir landshof&ingja uppåstungur um, bverja skipa

^knJi postafgrei&slumenn, og skal hann sjå um, a& sysl-

^num [}essum sje veitt forsta&a um stundar sakir, er

l**r losna. Ef tjeBir embættismenn geta ekki komiS

*Jer saman um, hvern setja skuli um stund, jpegarpost-

*fgreibslu-{)j6nusta er laus, skal amtma&ur råba fyrst

sinn.

Eptir uppåstungu hluta&eiganda p6stafgrei?)slumann8

^^fiefeur hann brjefhir&ingarmenn me?) samningum, og t)annig

^ segja megi J)eim upp meb V2 års fresti.

Ef l)ess Jiykir J)urfa, og ^onnur storf hans leyfa,

skal hann ferbast um landib til l)ess ab sjå um, ab

Postt)j6nustunnar sje gætt til hlkar, og til Jjess ab

kynna sjer, hvernig hagar til åhverjum stab. Å J)essum

Verbum skal hann hafa i fæbispeninga 2 rd. um daginn,

skal ferbakostnabur endurgoldinn honum eptir reikn-

sem landshofbingi sam{)ykkir.

I sameining meb hlutabeiganda amtmanni, ebaj)eim

^Qitmonnum, sem 1 hlut eiga, ef postvegurinn liggur ab

fleiri omtum, skal hann gjora uppåstungur um fyrir-

^omulag å abalpostferbum og aukapostferbum , um J)ab

^ stofna å vegum J)essum brjefhirbingarstabi, og koma
a ^^jum postferbum o, s. frv.
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1872. Hann ræbur og i sameiDiag meh hluta&eiganda

3. Maj. amtmanni posta i a&alp6stferbirnar og aukapostferfeirnar.

Ef {)eim kemur ekki saman, skal fyrst ura sinn ålit

amtmanns {)ess råba, sem er yfir jjvi amti, er péstarinn

byrjar ferh sina fra.

Hann skal til brå&abirg&a skera ur ollum {)eim

målum nm framkværad postafgreibslu-starfa, sein eigi

ver2)ur frestaB til ^ess a& få urskur& landshof&ingja.

Hann semur reikninga um oli p6stmål i landinn

sjålfu, og seudir l)å landshol&ingja, sem sjer nm, aJb

peir verti endurskoba&ir, og lirskur&ar {)å si&an, Reikn-

ingsårib nær fra 1. janiiarmån. til 31, desbrmån., og

skal senda reikninginn innan loka janiiarmån. år hvert.

Péstmeistarinn er l)ar afe uuki skyldur til innan 8 daga

eptir lok hvers årsfj6rBungs aB senda landshofbingja

ågrip af reikningnum fyrir |)al bålfa missiri, sem Yib'it

er. Hann teknr vib fje {)vi, sem er i sjo&i å p6st-

afgrei6slu- og brjefhirfeingarsto&unum, og færir paJb til i

p6streikningnnm.

Hann sjer um, a& p6stafgrei&slu- og brjefhir&ingar-

menn hafi til solu frimerki t>au, sem me& Jiarf.

Fyrir gjaldheimtum l)eim, sem p6stmeistaranum er

triiab fyrir, skal hann setja veb, sem meb l)arf, i peim

munum, er landshof&ingi ålitur tryggjandi,

P6stmeistarinn er skyldur ah hafa skrifstofu, og

skal hiin vera opin 8 stundir hvern dag i 10 daga næst

åundan hinum almennu burtfaradogum p6stanna fra

Reykjaviks og i 4 daga næst å eptir ab postar eru

komnir J)anga&; å o&rum tima års skal hun vera opin

2 stundir å degi hverjum, nema å sunnudogum og helgi-

dogum.

P6stmeistarinn sendir landshofBingja skyrslu uni

allt, sem iram fer og er mikils var&andi fyrir p6st-

målin; hann skal gjora uppåstungur um J)ær breytingar

å fyrirkomulagi postmåla, sem hann ålitur hagfelldar,

til {)ess ab efla og bæta {)au; somulei&is sendir hann
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ålit sitt um bænarskjSl, sk;^rslar, uppåstungur o. s. frv., 1872.

sem kunna hh koma i'rå p6stafgrei&slum6nnunum. 3.; Maj.

2. gr. Å [)eim sto&ura, sem nu skulu taldir, skal

setja postafgreibslumenn, og skal veita {)eim årleg lauu,

eins og hjer segir:

1. Stykkishélmi 35 rd.

2. 35 -
3. 25 —
4. Djiipavogi (Berufir&i) . . . 25 —
5. Bæ i BarSastrandars]^sln . 20 —
6. 20 —
7. 15 -
8. 15 —
9. 15 —

10. 15 —
11. 15 -
12. Hjar&arholti i Myrasysla . 15 —
13. Velli i Rangarvallasyslu . 15 —
14. Kirkjabæjar klaastri . . . 15 —
15. 15 —

Ennfremur skal stofna til brå&abirg&a 54 brjef-

hir&ingarsta&i, og skulu laun brjefhirBingarmanna vera

^^10 rd. å ari.

8. gr. Landshof&ingi skipar postafgreibslumenn
^ptir uppåstungu hluta&eiganda amtraanns og p6st-

^eistara i sameiuing. peir skulu ekki setja ve& til

^^'yggingar gjaldheimtum t)eim, sem {)eim er trua?) fyrir,

aptur å moti skulu {)eir gjora reikningsskil, og senda

Postmeistaranum i Reykjavik Jiab, sem kann ab vera i

^Jobi vi5 afgrei&slu hvers posts,

Auk {)ess a£) sjå um posiafgrei&sluna |)ar a sta&nura,

skal postafgrei&slumabur hafa gætur å, ab brjefliir&ingar-

^®nn 1 hans umdæmi leysi af hendi storf sin, eins og
^yrir er skipab. Hann skal bera upp fyrir postmeistar-
^iium uppåstungur um, hverja taka skuli til brjefhirb-

^Dgarmanna, })egår t)ær syslanir eru lausar, og hefir

heimild til ab veita brjefhirbingarmanni ferbaleyfi um
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1872. stuttan tima, i inesta lagi um 14 daga, J)6 svo, ab sje&

3. Maj. verbi um, ab storfum {)ess, sem i hlut a, sje gegnt svo

allt sje 1 reglu, åme&an hann er fjærverandi.

Postafgrei&sluma&urinn hefir a& eins vi&skipti vU>

yfirstjérnina fyrir milligongu postmeistarans; fyrir pvi

skal bann senda p6stmeistara oli bænarskjol, skyrslur,

uppåstungur o, s. frv., sera fra honum eiga ab fara til

landshotbingjans um postmål. Fyrir postmeistara skal

hann bera upp uppåstungur um {)ær breytingar a post-

målum, sera honum virbast hagfelJdar til pess ab efia

og bæta l)au, og somuleibis skal hann sk^ra honum fra

J)vi, {)egar p6star eba brjefhirbingarmenn gjora sig seka

i skeytingarleysi og oreglu, sera gæti orbib til skaba fyrir

poststorfin.

P6stafgreibslumaburinn er ab })vi leyti, sem snertir

storf hans yfir hofub, undirgefinn péstmeistaranura, og

sjer i lagi i ollum ]^e\m måiam, sem hann ekki hefir

neina skyra fyrirsogn um eba leibarvisi i erindisbrjefi

|)vi, sera yfirstj6rnin hefir fengib honura, og skal hann

m6tj)r6alaust hlyba bobl postraeistarans i {)essu tilllti.

Ef honum finnst J)ab vera mibur hagfelltj getur hann

ab visn motmælt {)vi, en samt skal hann fyrst um sinn

frarakvæma J)ab, sem honura hefir verib skipab, og ef

honum t)ykir å sig haJIab raeb åkvorbun t)eirri, sem

postmeistarinn siban gjorir, eba åliti hann, ab l)ab verbi

péststorfunum til baga, må hann bera målib undir lir-

skurb landshofbingja, en senda skal hann l)ab åleibis

til postmeistarans.

Svo opt sera {)ess verbur krafizt, skal hann leggja

fram bækur sinar o. s. frv, til s^uis postraeistaranura.

Til J)ess ab ferbast iunanlands skal hann sækja um

leyfi hjå postraeistaranura, en bjå landshofbingja til J)ess

ab ferbast erlendis; })egar å liggur, getur hann samt

tekizt ferbina å hendur {)egar i stab, en senda skal

hann
J)å

p6stmeistara skyrslu um J)ab, og verbur hann,

hvernig sem å stendur, sjålfur ab sjå ura, ab åreiban-
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legur mafeur annist poststdrfin å hans åbyrgb, me&an l87S^.

hann er i fjærvist. 3. Maj.

4. gr. Postmeistarinn ræbar brjefhir&ingar-
^enn eptir uppastungu hlutabeiganda postafgrei&slu-

^anus meh samningum, er hann gjorir vi& ^å; |)eim

skal mega segja upp met 1/2 ars fresti.

BrjefhirBingarma&urina er skyldur til 1 hvert skipti,

hann afgrei&ir post ti! Jiess postafgrei&sluraanns, sera

hann er undirgefinn, ab gjora reikningsskil fyrir p6st-

Sjoldura J)eim, sem hann hefir tekib vib, og senda j)ab,

^^iTi kann ab vera i sjobi. Hann skal rita a stundar-

^^bilinn, hvenær posturinn kom og nær hann fer af stab,

^8 »jå uni, ab posturinn bibi ekki lengur, en l)orf er å.

obru leyti skal hann taka vib, låta af hendi og ef

vill senda af stab postsendingarnar samkvæint leib-

^rvisi l)eim, sem honum er fenginn.

Hann hefir ab eins vibskipti vib postmeistarann i

Reykjavik fyrir milligongu postafgreibslumanns J)ess, er

hann er undirgefinn; fyrir |3vi sendir hann honum bæn-

^^skjol, skyrslur, uppåstungur o. s. frv., sem eiga ab

^^ra til p6straeistarans.

Til j)ess ab ferbast burtu stuttan tima, 1 mesta lagi

14 daga, skal hann sækja um leyfi hjå hlutabeiganda

Postafgreibslumanni, en hjå postmeistaranum um ferba-

^eyfi fyrjj. ]engri tima. |>egar a liggur, getur hann
samt tekizt ferbina a hendur l)egar i stab, en senda

^kal hann postafgreibslumanni skyrslu um jiab, og verbur

hann, hvernig sem a steudur, ab sjå um, ab areiban-

^6gur mabur å hans åbyrgb annist poststorf {lau, er

k^nna ab koma fyrir, åmeban hann er fjærverandi.

5. gr. P6stmeistari og hlutabeigandi amtmabur 1

sameiningu
(1. gr.) råba posta

J)å,
sem meb Jmrf til

tess ab postflutningar komist åfram, meb samningum,

gjorbir verba, og skal 1 J^eim åkveba um fargogu,

^^ytfarartima, leib l)å, er fara skal, hvildartima og

hvildarstabi, hvar skipta skuli um påstå, hve lengi

XXL B. 18
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1872, posturinn raegi vera a leibiDoi, borgunarskilyrbin, og

3. Maj. fyrir hve langan tiraa samniDgurinn skuli gilda (en Jiab

skal aB minnsta kosti vera fyrir 1 år).

Ennfreraur skal i saniningnum postinum harblega

bannab, a!t taka nokkufe til flutnings ntanposts eba utan-

tosku; skulu sektir, sem nåkvæmar skal tiltaka, liggja

vife, ef brotib er litaf, og skulu l)ær vera nokkur hluti

af ])vi kaupi, sem samib er uin fyrir ferMna, og sje

aptur brug&iS litaf l)vi, skal postinum vlkja fra {)egar

i sta&.
j

Fari p6stur ekki af stab a tilteknum tima, sjeu

fargogn eigi i {)vi standi, sem åkve&i& er, hafi hann ån

gildrar åstæbu farib atra leib, en åkve&in var, hafi hann

ån nægrar orsakar tafizt å leibinni e&a dvalib of lengi

å einhverjum sta&, eba ef hann yfirhbfu& hefir brugbib

litaf nokkrii pvi, sem um samib er, skal hann sæta

sekt, sem nåkvæmar er åkve&in i samningnura. Ef aptur

åmoti nåtturuvi&bur&ir eba annab, sera honum ver&ur

ekki gefib ab sok, hefir ollab j^vi, ab hann hafi orbib ab

bregba litaf J)eim skilmålum, sem hann hefir gengizt

undir i saniningnum, verbur hann, til {)ess ab firra sig

vitum, ab sanna raeb vottorbi åreibanlegs raanns, ab
j

slikar orsakir hafi ått sjer stab, og skal senda næsta

p6stafgreibslumanni J)etta vottorb. I

P6sturinn skal hafa mebferbis sendinga-, stundar-

og viktarsebil, og skal ritab å hann å hverjum p6st-

afgreibslu- og brjefhirbigarstab, sem p6sturinn kemar

vib å.

i

Sektir l)ær, sem åkvebnar era i samningnum, leggur

postmeistarinn å postinn; samt må p6sturinn skjota

måJinu til lirskurbar landshof^ingja,
I

Til {)ess ab låta i brjef, sem menu kunna ab vilja

koma å postinn, |)egar hann er å leibinni, skal hann

hafa mebferbis tosku meb posteinkennismerki, og skal

opnå toskuna å hverjum postafgreibslu- og brjefhirb-

ingarstab, sem hann kemur vib å, Tjeb p6steinkennis-

merki skal påsturinn hafa til ab syna, hver hann sje.
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6. gr. Sendingar skal flytja

:

1 kossum, sem til l^ess eru lagabir, milH p6st-

afgreiBsIusta&anna innbyr&is og milli t)eirra og post-

stofunnar i Reykjavik; a kossunum skulu vera lok,

og hafa afgrei&slumennirnir einir lyklana a& {)eira;

i toskum milli brjefhirbingarstafeanna og hinna

^^^ggj^- næstu postafgrei&slusta&a (e&a p6ststofannar

1 Reykjavik); å toskununi skal vera læsing, og

skulu p6starnir einir og hluta&eigandi p6stafgrei&slu-

menn hafa lykilion ab {)9im.

Auk J)ess skal p6sturinn hafa rae&fer&is tosku undir

'aus brjef, sem hann tekur vi& å lei&inni milli post-

Wsanna; skal taka J)au upp ur toskuoum a {)eim post-

busum, er hann kemur fyrst å, og skal farit meb J}au

ems og fyrir er mælt.

Til j)ess ab sendingar komist meb fyrsta posti,

skal {)eim vera skilab i sibasta lagi 2 stundum abur en

posturinn leggur af stab fra poststofunni, 1 stundu abur

hann fer fra postafgreibslusta&num og Va stundu

^^^r en lagt er af stab fra brjefhir&ingarstabnura.

7. gr. Stofna skal 3 abalp6stgongur

:

milli Reykjavikur og Isafjarbar yfir Stykkish61m;

milli Reykjavikur og Djiipavogs (Berufjarbar) yfir

Akureyri;

milli Reykjavikur og Djiipavogs (Berufjarbar) yfir

Kirkjubæjar klaustur.

Postur sa, sem nefndur er I. (vestanpåsturinn),

leggja leib sina yfir:

Mosfell (i Kjosarsyslu),

Saurbæ (å Hvalfjarbarstrondj i Borgarfjarbars^slu),

Bjarbarholt (i Stafholtstungum) 1 „ „, , . ,

Stabarhraun
'

j
(i Myras^slu),

Miklaholt (i Hnappadals syslu),

til

Stykkisholms

;

og svo yfir

Breibabolstab å Skågarstrond (i Snæfellsness;fslu),

18*

I.

ir.

III.

1872.

3. Maj.
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1872.

•a. Maj.

Kvennabrekku
(i Dalasyslu),

(i Hiinavatnssyslu),

Hjarbarholt

Bæ 1 Reykhålasveit (i Bar&astrandarsyslu),

Vatnsfjor& i IsafjarSarsysIu

til

IsafjarBar.

ABalpostur sa, seni nefndur er II. (nor&an

anstanpåsturian), skal leggja leiB sina yfir:

Mosfell,

Saurbæ,

Hvarnm 3 ^ J J >"

Mela (i Strandasj^slu),

j)6roddstabi

Sta&arbakka

Lækjamot

Sveinsta&i

Reyki

B6lstabarhlib

Vi&iinyri

Miklabæ

Steinsta&i 1 /' -c p- ^ > ^ .

Fribriksgafu }
Eyjafjarbarsysia)

til

Aknreyrar

og svo l^a&an yfir

Hals

Lj6savatn

Grenjabarstab
) (\[ fingcyjarsyslu),

Reykjahlib

Grimsta&i

Egilsta&i i Nor&urmulasyslu

til

Eskifjartar,

Heydala,

Djiipavogs.

- og

I

(i Skagafjar&arsj^slu),
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Å&alpostur så, sem nefndur er III. (sunnanpost- 1872.

^rinn), skal leggja lei& sina yfir: 3. Maj.

Hraunger&i (i Årnessyslu),

Sk6ga 1 ^ K,£^ogårve]lasyslu),

FelM Dyrholahrepp

j
^, Vestur-Skaptafellss^slu),

til

Kirkjubæjar klausturs;

og svo J)a£)an yfir

Sandfell

Kalfafellsstab . . ^ „. ^ - , , .

> (i Austur-Skaptarellssyslu)

Stafafell

til

Djupavogs.

8. gr. Til^brå&abirgba skal sofna aukap6stg6ngur

t®r, sem hjer skal telja:

^- Gullbringusyslu postinn milli Reykjavikur og Kefla-

vikur yfir HafnarfjorS og Kålfatjorn;

Barbastrandars^slu påstiun milli Bæjar i Reyk-

holasveit og Bildudals yfir Brjåraslæk;

^* Strandasyslu p6stinn milli Bæjar og StaSar i Stein-

grim sfir&i;

^* Snæfellsness^'slu postinn milli Miklaholts og Bu&a

yfir Staibastab;

^' Isa^ar&arsyslu postinn milli Isa^arbar ogfingeyrar

vib Dyrafjorb yfir Holt 1 Onundarfirbi;

^' Skagastrandar postinn milli Sveinsta&a og H61a-

"ess yfir Hjaltabakka og Hoskuldsta&i

;

8* Hof&astrandar postinn milli Miklabæjar og Hofsiss

yfir Bjaltastab og Vibvik;

|)ingeyjarsyslu postinn fra Grenja&arstaB til Sau6a-

ness yfir Hiisavik, Skinnasta&i og Presthola;

^- Nor&urmulasyslu postinn fra Egilsto&um til Vopna-
Qar&ar verzlunarstatar yfir Fossvdllo;
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1872. k. Su&urmulas^slu postinn frå Egilsto&um til Sey&is-

3, Maj. QarBar;

1. Vestmannaeyja påstinn fra Velli til Kross i Rang-

årvallasyslu

Å ollum poststoSum, sem nefndir eru i 7. grein og

i })essari grein, skal stofna brjefhir&ingarsta?)i, nema|)vi

ab eins ab ^eir sjeu postafgreibslustabir samkvæmt 2. gr.

9. gr. Å sjerhverjuni brjefhirbingarstab, påstaf-

greibslustab og å p6ststofunni i Reykjavik skal vera

eitt exemplar af tilskipuninni um postraål og af [)essari

augly^singa, sem hver og einn ma nota ; auglysingin

skal og fast til kaups fyrir 8 sk, å sjerhverjum p6st-

afgreibslustab og å pdststofunni.

Breytingar a og vibbæti vib auglysinguna skal birta

å I)ann hått, sem hagfelldastur er vib slikar akvarbanir,

einkum i frjettablobum og meb })vi ab leggja l)ab fram

å ollum posthiisum; og eins er um joab, l)egar stofnabir

verba eba lagbir nibur reglulegir påstår, eba mikils-

vægar breytingar gjorbar å [)eim. pær akvarbanir um
notkun p6sta, sem poststjérnin lætur å p6sthusin, skulu

samt hafa fullt gildi, Jiott eigi sjeu l)ær enn birtar, ef

Joær verba syndar Jjeim, er krefjast l^ess,

|>ab er skyida p6st]3j6na, J)egar [jess er krafizt, ab

svo miklu leyti sem unnt er ab segja monnum til

eba leibbeina monnum um notkun postanna, ef |)vi

verbur vib komib, an ]}ess ab raska eba seinka um of

fyrir hinum obrum p6ststorfum.

J)egar tilgreindur er burtfarartimi posta, j)å er j^ab

svo ab skilja, ab så timi sje åkvebinn, er J)eir fara af

stab i fyrsta lagi, jiarsem poststjornin åskilur sjer,

ab lata postinn fara seinna, til {)ess ab biba eptir obrum

postum, eins og lika må vib {)vi biiast, ab nåtturuvib-

burbir eba {)vi um likt geti seinkab fyrir honum. Å
t)eim posthiisum, sem eru å leibinni, fer burtfarartiminn

eptir |)vi hvenær postarnir koma [)angab, meb \m dvol

|)eirra l)ar verbur ab vera svo skammvinn sem unnt er.

Postafgreibslumenn og brjefhirbingarmenn eru ekki

skyldir til ab hafa åhvebinn skrifstofutima, en ^eir



Bekjendtgj. om Postvæsenet paa Island. 279

skulu syna alnienningi grei&vikni svo sem unnt er, bæ&i 1872.

oieb {}vi ab taka vi& postsendingum, sem ]peim eru 3- Maj.

fengnar til flutnings me& p6stum, og me& \ivi a& af-

lienda hluta&eigendum {)ær sendingar, sera koranar eru

p6stinum.

10. gr. Péststjornin tekst ah eins å hendur ab

^onia postsendingum å framfæri til J)eirra posthiisa, er

^isab er til, og afhenda J)ær {)ar Jieim, sera vi?) eiga ab

*^^ka, en })eir skulu sjålfir sjå um, a<) seadingarnar ver?)i

soktar. Ah svo miklu leyti pvi verSar vi& koraib an

kostDabar fyrir poststjornina, skulu postj^jonar samt
^^^^ åbur segja j^eira, sera vi& sendingunura eiga a& taka,

um l^ab, a& postsendingar sjeu komnar til l)eirra;

somulei&is skulu ])dr, ef jDeir, sem vib slikum send-

^'^gum eiga ab taka, hafa bebib })å ura, ab sjå ura, ab

^Jer verbi skilab seudingunum uppå egin kostnab, gjora

b^r råbstafanir, sera meb [)arf i Jjessu skyni.

11. gr. Samkværat J)eim reglum, sera sibar skal

getib, tekur poststjornin vib brjefum, peningabrjefnm og

^^åglum, sem sendir verba milli allra p6stafgreibslu-

^taba og brjefhirbingarstaba i landinu og til p6ststof-

^nnar i Reykjavik og fra henni, flytur j^ab og kemur
l^^i til skila.

Ennfremur tekur poststjornin ab sjer ab råbstafa

'Dnansveitar sendingum, en l)ab eru sendingar, sem
^^tuar eru å posthus, til J^ess ab l)eira verbi skilab j^ar

^^ottokumonnura. sera eiga heima i sjalfu umdæmi ])ess

P'^sthuss^ og sem sækja {)angab. Undir slikar innan-

®^^^tar sendingar skal gjalda helraing barbareyris J)es8

^§ gjalda l)eirra, sem fyrir er mælt um almennar send-
^^gar i tilskipuninni ura postmål, en ab obru leyti skal

^^rib meb {)ær allt ab einu og hinar.

12. gr. Meb ])eim hlutum, sem meb ollu eru undan-
skildir frå |)vi, sem senda må meb postum (tilsk. um
postmål, 4. gr.) skal einkum telja piibur, efni til flugelda,

tvellsiifur, skotbabmull, fosfår, allskonar breiinisteins-

®Pitur, skilvatn, brennisteinssyru, saltsyru, abrar etandi

^jfur, jarblysi, sprengioliu, og hlabin skotvopn.
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1872* Komi upp grunur um, at i sendingu sjeu hlutir,

3,. Maj. serø hætta er biiin af, ef fluttir eru, niega postjijonar

neita ab taka vib sendingunni, eSa kyrsetja hana, og

geta krafizt {»ess, ef sendingin a ab verba flutt, ab så,

sem sendir, meb ^vi ab skyra skriflega fra hvab i send-

ingunni er, sanni, ab engin hætta sje af \>\i biiin.

Verbi teknar til flutnings meb postum sendingar,

sem hætta er biiin af, af J}vi ab l)agab hefir verib yfir

innihaldinu, eba rangt sagt til |)ess, og af ])essu. hlyzt

tjén nokkurt, skal så, sem sendi, ekki ab eins endur-

gjalda poststjorninni \)ah fje, sem hiin ef til vill a ab

greiba i bætur fyrir skaba, sem abrar postsendingar

hafa orbib fyrir vib slik tækifæri, heldur skal hann

einnig bæta l)ann ska&a, sem meb {)essu hefir orbib å

herbergjum, aholdum, flntningsgognum o. s. frv.

Ef p6ststj6rnin hefir tekib vib ofan nefndom hlutum,

sem hætta er buin af, eba iibram hlutum, sem meb ollu

eru undanskildir fra {)vi, er senda må meb postum (|)ab

eru hlutir, sem bera meb sjer eitthvab J)ab, sera 6l5g-

mætt er, eba osærailegt eba obrum monnura til hneysu,

eba sem illur daunn er af) må hiin beimta, ab så, sem

sendi, sæki {)å aptur svo fljott sem verbur, ef ekki

naubsyn ber til, ab eyba l>e\m jjegar i stab. Verbi ekki

så, sera sendi, fundinn, eba leibi hann hjå sjerabverba

vib åskorun poststjornarinnar ura ab sækja hlutina, skal

annabhvort eyba |)eim eba selja {)å, eptir [)vi sem hlut-

abeigandi p6stl)j6nn åkvebur- Så, sem sendir, skal åvallt,

J)egar t)annig er åstatt, vera skyldur til ab greiba fulian

burbareyri undir sendinguna eptir taxtanum, ab J)vi leyti

hann ekki verbur goldina af andvirbi [)vi, sem fæst fyrir

hlutinn, er hann var seldur.

13. gr. Hvort postsending skal teljameb »lausum

bjefum«, »peningabrjefura« eba ••boggulsendingum«, er

komib undir hinu ytra åsigkomulagi hennar, eba

sem beinlinis er sagt til um åsigkomalag hennar, en

så, sem sendir, getur ekki heimtab, ab sending, sem
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Gptir ebli sinu er brjefsending, verfii tekin til flatnings 1872.

sem bogguU, e&a boggull fluttar sem brjef. 3. Maj.

1. Hlutir, sem menn vilja ab sjeu taldirraeb »lausam '
^

brjefum«', skulu vera flatir i logun; })eir mega ekki

vera J)ykkri en 1 J)ural., og eigi stærri en almennt

heilarkarbrot af skrifpappir, f tilliti til logunar

og j)ykktar må leyfa a& undantekning sje gjorb

nm slikar sendingar, sem nefodar eru i tilsk. um
postmål 8. gr. a. 2.

Å sjerbvert brjef, sera menn vilja ab fari?) sje

meh sem åbyrgSar-brjef, skal greinilega rita framan

å ^a,h (å utanåskriptarhlibina) » mælt mebi j >

å

hendur fali&« e&a »N. B«.

2. Til |>ess a& sending ver^ii tekin til flutnings sem

openingabrjef«, må hun ekki vera stærri um sig

en venjulegt brjef. far a& auki skal biia svo um
hvert peningabrjef, låta utan um J)ab og lakka,

eins og hjer skal sagt:

a. åbur en umslagib er låtib utan um peningana

e&a hina fjemætu pappira, skulu {)eir vera

sveiptir inn i gråpappir eba einhverja aSra um-

bub, sem sje eins sterk, og skal l)essu vera

komib svo fyrir, ab I)ab haldi fast ab 6llu

innihaldinu å allar hlibar, ^

b. Umslagib skal vera ur gråpappir eba obrujafn-

sterku efni. Åbur en buib er ab brjota l)ab

saman, skal J)ab vera i logun eins og upp-

dråtturinn A, og samanbrotib og Jakkab eins

og uppdråtturinn B; skal umslagib vera svo

stort ab J)ab haldi fast ab å allar hlibar,

A. B.
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c. Å sjerhvert peningabrjef, sem einhver skilar til

flutnings, an {)ess aJb telja eigi peningana, skal

sa, sem sendir, setja 5 innsigli lir lakki, og

skal ])e\m vera komi& svo fyrir, sem synt er

å nppdrættinum B, E£ peningarnir verba taldir,

er brjefinu, sem l)eir eru i, er skila& til flutnings,

skal låta å |Da(b 3 innsigli einhvers einstaks

manns og 2 postinnsigli.

Af motu&um peningum må ekki i nokkru

peningabrjefi vera meir en 4 rd. i dolum e&a

spesium, 80 sk. i morkum, 12 sk. i ferskild-

ingum, 3 sk, i einskildingum, 1 halfskildingur

og 1 gullpeningum ekki meir en 25 rd.

Sendingar, sem ab eins er rita& å, ab i

l^eim sjeu pappirar, sem hljoba uppå einhverja

tiltekna upphæb, en {)6 ekki sett neitt reglulegt

peningaverb å t)ær, verSa ekki sko&a&ar sem

peningabrjef.

Um boggulsendingar (en meb J)eim ver&a einnig

taldar peningasendingar og fjeraætar sendingar, sem

eigi ver&a sko&a&ar sem peningabrjef) gilda ^ær

reglnr, sem nii skal greina:

a. Til })ess sit beimtab verli, ab postsjårnin taki

ab sjer til flutnings boggulsendingu, må hiin

ekki vera lengri en 18 l)um]., og å hæb og

breidd ekki framyfir 9 Jjuml., og eigi t)yngri

ea 5 pund.

t)abj sem åkvebib er um viktina, nær samt

eigi til sendinga, er motabir peningar eru i,

og skal taka vib ])Qim til flutnings, ef l)ærvega

ekki meir en 16 pund. J)egar postar vegna

årstimans eru gangandi, tekur poststjornin ab

eins til flutnings boggla, sem ekki vega fram-

yfir 2 pund, eba, ef ]pab eru motabir peningar,

5 pund; t)ar ab auki verbur stærb og form

sendinganna ab vera l)annig, ab j^ær verbi fiuttar

1 p6sttoskunum. fetta gildir einnig um boggul-
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sendingar, sem låtnar er til flatnings å brjef- 1872.

hir&ingarsta&ina. Hvort leyft verhi i stoku til- 3. Maj

fellum a5 fara fram yfir hina tilteknu vikt e&a

stær&, skal så postj^jonn åkve&a, sem vi& send-

ingunni tekur.

|)arsera senda skal skilmålalaust allar brjef-

sendingar rae& ])eim posti, sem fyrst fer af

stab, eptir ab sendingunum er skilab til flatn-

ings, skal fyrst um sinn flutningur boggulsend-

inga me& J)eim posti vera undir t>vi kominn, a&

l)eim verbi komib fyrir. J>ær boggulsendingar,

sem J)annig eigi komast meh ^eira posti, sem

fyrst fer af stab, eptir ab ]^e\m var skilab, skal

flytja meb næsta posti, nema })vi ab eins ab

så, sem sendir — en honum skal tafarlaust sagt

fra, ab sendingin hafi ekki getab komiztj^meb—
æski, ab sjer verbi fengin sendingin aptur, og

skal |)å borga honum aptur l)ann burbareyri,

er hann hefir goldib. f)egar lir |)vi skal skera,

hverjar boggulsendingar skuli i j)essum tilfellura

flytja meb fyrsta posti, og å hverjum naubsyn

beri til ab fresta flutningi til næsta p6sts, skal

jjab vera komib undir {jvi, hvenær sendingunum

var skilab, l)aunig ab {)ær sendingar verbi fyrst

afgreiddar, sem fyrst var skilab,

})egar hlutir eru i umslagi eba Jjess konar ura-

bubum, og verbupphæb J)eirra er tiltekin, en

})ab ekki eru peningar eba fjeraæti pappirar, og

f)eir })vi verba taldir meb bogglum, skal vera

svo ura Jiå biiib og lakkab fyrir, ab eigi verbi

koraizt ab innihaldinu, ån ]}ess innsiglib eba

umslagib skaddist.

^' t>egar sendir eru brjefpeningar eba fjeraætir

pappirar sera bogglar, skal fyrst Bveipa um t)å

sterkum pappir, sera å allar hlibar lykur fast

I2m innihaldib. Siban skal låta um I)ab ura-

biibarpappir eba abrar jafnsterkar umbiibir og
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reyra boggulinn sterku snæri eta. baudi, sem

ekki er hnytt saman, og skal J)vi brug&ib i

hndt å mibjum bogglinura å t)eirri hlife, sera upp

snyr, og Jieirri, sem sn^r ni&ur. Å [jeirri hli&-

inni, sem ni&ur snyr, skal hafa endana svo

langa, ab sett ver&i å J)a innsigli, |)egar upp-

hæfein er taliu å posthiisinu, skal auk 2 inn-

sigia J)ess, sera seudir, setja 2 postinnsigli a

boggulinn.

{)egar sendir eru mota&ir peningar, skal biia

um t)å i reglulegum stronglura, bogglum e&a

pokum, eptir {)vi sera mi skal sagt:

I hverjum boggli eSa strongli må ekki vera

raeir af motu&um peningum, en ab J)a& vegi 16

pund. Fyrst skal hla&a peningunura^fast saman,

sveipa um |)å å alla vegu sterkum pappir og

reyra svo um. Umbiibirnar ura bogglana e&a

stroDglana ab utan skulu vera lir le&ri, skinni

efca sterku Jjerepti, sem a& minnsta kosti er

vafib tvisvar um, efea vaxduki ; skal brotib saraan

vi& endana, og allsta&ar saumab fyrir, Auk

J)ess skal boggullinn e&a strongullinn vera reyr^iur

snæri, sem ekki er hnytt saman, og skal t)vi

a& minnsta kosti å tveira sto&um vera brug&ib

i kross; skal festa endana å snærinu meb inn-

sigli })ess, sem sendir, vi& boggulinn, {)ar sem

brotnir eru saman endarnir å umbubunum. Ef

poststjornin telur peningana, er {)eim er skilafe,

skal l)ar aJb auki låta 2 postinnsigli å bogg-

ulinn.

I hverjum poka må ekki vera meir afm6t-

u&um peningum, en sem vegur 16 pund. Pen-

ingapokarnir skulu vera lir le&ri, skinni e&a

tvofoldu Jjerepti, e&a hafSir 2 pokar, hver utan

ura annan å Jjann hått, ab fellingarnar å J)eini

liggi eigi saman. Sjerhver felling å peninga-

pokura skal sniia inn å vi&; skal vera fast
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bundib fyrir pokana, rjett fyrir ofan t)a&, sem 1872.

1 {)eim er, meS sterku snæri, sem ekki er hn^tt 3. Maj.

saman, og skal festa endaua rjett bjå hniitnum

vib pokann sjålfan meh innsigli J)ess, sem sendir.

Ef poststjornin telur peningana, er {)eim er

skilab, skal ^ar ab auki setja 1 postinnsigli å

pokann.

e. Uni allar boggulsendingar, sem ekki er sjer-

staklega getib hjer ab framan, skal J)ab vera

almenn regla, ab vel og vandlega sje um
{)ær buib, og skulu umbubiruar vera svo gjorbar,

ab |)ær svari til innihaldsins, viktarinnar, stærb-

arinnar, arstimans og vegarleugdarinnar, og

skal vera tilhlybilega lokab fyrir ]}æri svo ekki

sje hætt vib, ab {)ær verbi opnabar å leibinni

af obrum utifrå. Nema {)vi ab eins ab send-

ingarnar sjea mjog Jjettar, skal vera bundibum

t)ær fast og rammlega. Til umbuba ma auk

trje- eba pjåturkassa, Ijerepts, skinns, vax-

diiks, bastmotta, og ]>\i um liks, hafa pappir,

Sskjur lir spjaldapappir eba spænum, vand-

laupa, strå o. s. frv., en J)6 t)vi ab eins, ab

l)essar umbubir eigi vib eptir ebli {)ess hlutar,

sem sendur er.

Vorur, sem geta runnib eba væta komibiir,

verba ab eins teknar til flutnings, {}egar J)ær

eru i kossum lir trje, pjatri eba })vi um liku

efni; verbi J)ab flutt i obrum umbiibam, af {)vi

ab postsjorninni var ekki kunnugt um ebli inni-

haldsins eba umbubanna, skal sa, sem sendi,

bæta allan skaba, sem a£ ])vi verbur, samkvæmt

reglunum i 12. grein. Likar umbubir og åkvebnar

eru undir [)ær vorur, sem runnib geta, skal og

hafa undir smjor og onuur feitmeti, og undir

gier og Jjess håttar brotbætta hluti, e£ ålita

skal, ab umbiibirnar sjeu hagfelldar.
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1872. f. Å sjerhverri boggulsendingu skal vera tilhly&i'

Maj. legt merki, svo seni nafn, tåkn e&a niinier,
'^"'^^^^

Qg ab auki heiti poststofuonar e&a p6staf-

greibslusta&arinSj {sangafe sem sendingia a

fara. Samt er psih rå&Iegast til frekari

tryggingar, aB rita fulla utanåskript a.

sendinguna. Å boggulsendingar, sera pen-

ingar e&a fjemætir pappirar eru i, og sagt til

J)eirra, skal einnig ritub hin tilgreinda ver&-

upphæ?), Merki^) skal vera svo gjort, ab

haldi vel, og rita?) met bleki, sortu, e&a

uni liku (en ekki meh krit, blyanti o. s. frv.)5

})a& skal standa å sterkum spjaldapappir, trje-

spituni e5a J)ess konar, sera bundnar eru vi&

bSgguIinn, e&a vera rita& a hlutinn sjålfan e&a-

å urabutirnar, Pappivsmerki ver&a ab eios

tekin gild, {legar J)au eru fest a me& Hmi e&a*

klistri, og eru vel held. Eldri merki mega

ekki vera å sendingunnm.

g. Til in n sig la J)eirra, sem sa, er sendir, a a&

hafa vi& samkværat Jjvi, sem beinlinis er fyrir

mælt a& framan, skal hafa sterkt lakk og reglu'

legt signet (en ekki t. d, oblåtuJ)rystara, skilding

e&a {)vi um likt).

h. t>egar sagt er til ver&upphæbar å J3vi, seio

sent er, skal hiin tiltekin i J)eim peninguni)

sem gjaldgengir eru i landinu.

i. Å tilvisunarbrj ef l^ab, sem fylgja å hverri

sending, skal auk utanåskriptar rita, hva&fylg*

(boggull, kassi o. s. frv,), merki å sendingunrH

og ver& hennar, ef til l^ess er sagt. Fleif^

boggulsendingar ma taka uppa sama tilvisunar-

brjef, en Hpphæ& ver&s skal tilgreind fyrif

hverja sendingu litaf fyrir sig.

4. Utanaskriptin (kve&jan) å brjefsendingum, pen"

ingabrjefum og tilvisunarbrjefum skal vera svo

greinileg, sk^laus og nåkværa, ab påstt)j6nar get^
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ekki ver'ih i vafa um, til hvers posthiiss sendingia

eigi a& fara, til hvers hun sje, og hverjum eigi

ab skila henni.

Æski så, sem sendir abyrgbar-brjefj peninga-

brjef eba boggulsending, fyrir tilstilli poststjornar-

innar ab fa kvittun vibtakanda fyrir sendingunni,

skal greinilega ritab framan å brjefib, peninga-

brjefib eba tilvisunarbrjefib »æskt er kvittunar fyrir

inottokuna«. Hlutabeigandi p6st{)j6nn byr jjå til

kvittun og sendir hana meb borgunarlaust, en fyrir

ab senda aptur kvittunina undirskrifaba, borgar så,

sera sendir, burbareyri fyrir fram eins og undir

almennt brjef jafnstårt (tilsk. um postmåi, 8. gr.).

14. gr, Um J)ab, hvernig verja skuli åkvorbunum

tieim, sem settar eru i 10. gr. i tilsk. um postmål vib-

vikjandi l)vi, undir hverjar postsendingar greiba skuli

fyrir fram borguniua, er i landsjob rennur, skal farib

eptir reglum ^eim, er hjer segir.

1. |)au stjornarvold og sveitarstjornir, sem venjulega

eigi må senda neitt^ nema undir {)ab sje borgab

meb frimerkjum, eru:

A. Stj6rnarv5ld.

Hin konunglegu stjornarråb og deildir J)eirra.

Hæsti rjettur.

Landshofbinginn.

Amtmennirnir.

Stiptsyfirvoldin.

Biskupinn.

Hinn konunglegi islenzki landsyfirrjettur.

Undirdomstolarnir, hin lægri yfirvold og logreglu-

stjorarnir,

Landfogetinn.

Syslumennirnir og umbobsmenn t)j6beigna.

Landlæknirinn.

Hjerabslæknar,

Profastar,
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1872. Soknarprestar.

S. Maj. Forstotiuma&ar prestask6lans.

Skolameistarinn y'ih hinn lær&a skéla.

Postnieistarinn i Reykjavik.

Postafgrei&slumenn.

P6stgafaskips-afgrei&sluruenn,

B. Sveitarstjornir.

Åmtsrå&in.

Amtmennirnir sem forsetar i aratsrå&unum,

Syslunefndirnar.

S^slumenn sem oddvitar sj'^slunefndanna,

Bæjarstjornin i Reykjavik og odviti hennar.

Bæjarstjornirnar i hinum kaupstObunum.

Hreppsnefodirnar.

C. Oli Stjornarvold og sveitarstjornir

i Danmorku og erlendis.

Til l^essara valda må ab elns senda, ån t>eB8

ab vi& h5fb sjeu frimerki, {)egar så, sem sendir,

ekki]er i tje&um stjårnarvoldum eba sveitarstjårnum,

og hann hefir ritab framan å sendinguna (å til-

visunarbrjefib, ab Jivi leyti, er snertir boggulsend-

ingar) »fyrirskipub skyrsla« eba »heimtab ålit« (ab

l)vi, er snertir peninga- og bdggulsendingarnar

fyrirskipub sending«), og skrifab eiginhandar nafn

sitt undir. E£ mannsnafn er tilgreint i utanåskript-

inni, verbur eigi ålitib, ab sendingin sje til stjorn-

arvaids eba sveitarstjirnar.

2. Meb J)eim brjefum, sem eigi må senda, ån {}ess ab

borgab sje undir l)au meb friraerkjum, sokum ])es8

ab J)au eru opin o. s. frv.^ skal telja bæbi l)au

brjef, sem mottokumabur getur komizt ab hvers

efnis Jiau eru, ån [)ess ab rifa upp innsiglib eba

uraslagib, og [)ær brjefsendingar, er utan å er ritab

annab en kvebjan og heiti I)ess, sem sendir, staba

hans og heimili.
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3. j[)egar ekki er goldinn fyrir frain fuUar bur&areyrir 1872.

meb fnmerkjum undir brjef, sem ritab er å, a& J)ab 3, Maj.

skuli vera åbyrg&ar-brjef, skal j)a& åliti& og me&

l)aS!> fari& sem rae& venjulegt brjef, t)annig a& ekkert

tillit ver&nr tekife til jiess, sem å J)a& er ritab um
a& [)a2) sje åbyrg&ar- brjef. Obrum sendingura, sem

borga skal undir fyrir fram meh frimerkjura, skal

pdststjårnin, ef {)ab ekki er gjort, {)aråm6ti annab-

hvort visa aptur e&a halda |)eim aptur sem 61åt-

andi å p6st,

4. Ef så, sem sendir, hefir ekki goldiS fulian bnr&ar-

eyri eptir taxtanum, er hann skila?)i seDdingunni

til flutnings, sokum }>ess a& hlutafeeigandi p6stj)j6nn

hefir sagt rangt til um bur&areyri, ver&ur pa!b sem

å vantar eigi heimtab hjå mottokuraanni.

5. Me& »einstokumn raonnum, sem senda eitthvab

meib p6sti, og eru skyldir til ab borga eptir å

6goldna p6stpeninga fyrir sendingar, sem ekki eru

leystar inn af t>eim, sem \ih a ab taka, skal telja

hvem {jann, sem, {)å er hann Ijet sendinguna fara

af sta2), ekki hefur komiS fram fyrir hond einhverra

^eirra stj6rnarvalda eba sveitarstjorna, sem nefnd

eru ab framan. Så, sem sendir, eru skyldur til

afe borga eptir å burSargjald, [)egar sendingin er

fengin honum aptur 6sk6ddub ab utanverbu, og til

er vottorb frå posthusi pess |stabar, ()anga& sem

sendingin åtti ab fara, eba frå |)eim manni, sem

sendingin var til, um ]pab, ab hann hafi fserzt undan,

ab taka vib henni, eba p6sthusib vottar, ab send-

ingunni verbi ekki komib til skila å venjulegan

hått. Så, sem sendi, getnr ekki komizt hjå J)vi,

ab borga eptir å meb J)vi, ab rita å sendinguna

abra litanåskript, og p6ststj6rn er ekki skyld ab

gjora tilraun til ab få borgunina meb J)vi ab

selja sendinguna, åbur en hun heimtar borgun

eptir å,

XXI. B. 19
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1872. 16. gr.

3. M^. 1, Péststjårnin gefur ut fyrst um sinn til almennings

nota frimerki

:

1) me& blaum lit å . . . 2 sk.

2) — rau&um ... 4 -

3) — m6raubum — — ... 8 -

3) — gulum ... 16 -

|)egar keypt er fulit hundrab af frimerkjum i einn,

fær kaupandi 4 ^/o afslått.

2. Frimerki skulu vera til solu i poststofunni og å

sjerhverjum péstafgrei&slustafe, bæbi einstok og i

hépakaupum. Å brjefhir&ingarsto&unum skulu geta

fengizt ab minnsta kosti tviskildings- og ferskild-

ingsfrimerki, annabhvort einstok eba fleiri i senn;

brjefhirbingarmenn eru t)ar ab auki skyldir til,

l)egar l)ess er krafizt og borgab er fyrir fram, ab

litvega meb fyrsta p6sti [)au frimerki, sem J)eir

ekki hafa til sjalfir, hjå poststofunni eba einhverjum

p6stafgreibslustab.

3. t)ab, sem goldib hefur verib fyrir frimerki, borgar

poststjérnin eigi aptur gegn (}vi, ab frimerkjunum sje

skilab aptur; en ef frimerkin hafa ekki verib notub,

og pau eru 6skoddub og alveg hrein, må beimta,

ab hofb sjeu skipti å {)eim og obrura frimerkjum,

sem hafa sama verb. Frimerki verba ekki tekin

gild, ef [)au eru ohrein, eba lita svo lit, ab megn

grunur verbi um, ab {)au hafi verib åbur h5fb til

l)ess ab låta lpa.n å p6stsendingar.

4. Fyrir frimerki, sem um of eru limd å sendingu,

greibir poststjornin ekkert endurgjald, en ab svo

miklu leyti, sem ^vi verbur vib komib, skal ekki

6nyta f)au.

5. Frimerki skal setja å brjefsendingarnar, peninga-

brjefin og tilvisunarbrjefin framanvert, i efra hornib

hægra megin; samt verba J)au frimerki tekin gild,

sem sett eru å annan stab framanvert å brjefin.

I stoku tilfellum ma breyta litaf ^essu. (og {)å sjer
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i lagi, ef rum ekki er til å framhlib brjefsins) og 1872.

taka einnig gild frimerki, sem eru latin å bakhlii!) 3- Maj.

brjefsins, ab ]^vi leyti péstafgreibslumabnrinn, sem

sendir t)ab af stab, tekur eptir t)eira. P68tl)j6nar

sknlu segja almenningi til, eins og mel {)arf, um
notkan frimerkjanna og um l)ab, hvernig {)eim sknli

koma fyrir, og skulu ))eir, l}egar si, sem sendir,

beibist |)ess, låta frimerkin å ^ær sendingar, sem

keypt eru til frimerki um lei& og sendingunni er

skilab til fiutnings.

6, Til ])ess ab borga undir péstsendingar, sem skilab

er til flntnings å fslandi, må ekki hafa donsk eba

litlend frimerki.

7. Åuk hinna venjulegu frimerkja, sem getib er um

ab framan, gefur p6ststj6rniD ut Jyinustu-frimerki,

sem skulu vibhofb vib t)ær p6stsendingar, sem

goldin er uppb6t fyrir lir Jandssjébnum, samkvæmt

tilsk. um péstmål, 12. gr., og gildir um ^au ^ab^

sem fyrir er mælt ab framan, en um notkun })eirra

og hvernig peim skuli varib, skulu gi)da sjerstakar

reglur, eins og nu skal sagt:

A. Stj6rnarvold J)au, sem nefnd voru i 14. gr.,

skulu i ]peim tilfellum, sem nu skal greina,

fyrir h5nd hins opinbera greiba burbareyri, sem

J)au aptur fa uppbét fyrir lir landssj6bnum,

undir sendingar l)ær, sem fluttar verba meb

p6stum> og lit ganga fra hlutabeigandi stjérnar-

voldum um embættismal:

1) til konungs og konungsættingja;

2) til annara innlendra.og danskra stj6rnar-

valda, svo og til utlendra stj6rnarvalda;

3) til sveitastj6rna (smbr. ab framan 14. gr. B.);

4) til annara en ^eirra, sem getib er um i

1.— 3. lib, {)egar sendingin å sjer stab til {)ess

J^ggja einhverjum stj6rnarlegt erindi å

herbar, heimta skyrslu eba leita ålits, og:

ritab er å sendinguna framanverba (ab pvl

19*
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leytij er snertir boggulsendingar, å tilvis-

unarbrjefib) »stj6rnarlegt erindi* »fyrirskipub

skyrsla« eba "heiintab ålitc Ef sendingar

j)æi', sera nefndar eru i 4. lib, eru um onnur

målefni, og einkanlega hafa inni ab halda:

a. svar uppå bænarskrår og bénarbrjef um
embætti, veitingarbrjef, l)6knnn, nåbar-

veiting, eptirlaun, styrk, lån, fjærvistar-

leyfi ,
ferbaleyfi ,

leyfisbrjef , undantekn-

ingar fra logum og tilskipunum, frest a

pvi ab senda reikninga og gjaldheimtnr,

veiting å rjettinduni innborinna manna,

lausn fra p\i ab vera f)egn konungs o. s, frv.

b. svar uppå fyrirspurnir, sera varba {)ann,

er ber upp spurninguna,

c. sending launa, og Jjoknunargjalda handa'

embættismonnum og embættisjyjonum, svo

og sending eptirlauna og styrktafjår,

d. sendingar til prestaskélans, hins lærba

sk6Ia, stiptisb6kasafnsins og ^esskonar,

ef j)ær eingongu snerta hag hlutabeigandi

stofnunar, eu eigi rikisstjårn,

«. brjefaskriptir um prestatiund, er {)ær varba

J)ann, sem vib å ab taka eba {)aun, sem

gjalda å,

f. brjefaskriptir um bændakirkjur og leigu-

jarbir, ef l)ab varbar ab eins eigendur, en

eigi hag stjérnarinnar,

g. brjefaskriptir um fjeskiptismåi og {)egar

sent er skiptafje og Qe orayndugra, ef

ekki er um hag stj6rnarinnar ab ræba,

h. åmioningarbrjef um ab senda skattgjold,

i. sending målafærslulauna i opinberummålnm

og gjafsoknarmålum,

k. ^egar gialdheimtumenn senda fje jafa-

abarsj6banna,
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1. J)egar send eru aptur nkissKuIdabrjef, sem 1872.

einhver af sjålfsdå&ura hefir sent, til l)ess 3. Maj,

um l)au ver&i skipt, eBa sera sett hafa

verib a& ve&i fyrir opinberum gjaldheimtum,

ma eigi borga undir postsendingarnar

ur landssjo&i (meb {)j6nustufrimerkjura), {)egar

\tær ganga fra stj6rnarvoldara til annara,

en })eirra stj6rnarvalda eba sveitastj6rna,

sem nefndar eru i 14. gr.

B. Somuleifeis skulu tjeb stj6rnarv61d gegn uppb6t

ir landssjébnum greiba burbareyri fyrir hond

hins opinbera undir sendingar |»ær5 sera fluttar

eru meb p6stum og koma til J)eirra fra

1. 5brura, en {)eim, sem nefndir eru i A 2 og

3, og sem ab eins bafa inni ab halda fyrir-

skipaba skyrslu eba heimtab ålit (ån tillits

til |)ess, hvort skyrslan er fyrirskipub eba

ålitib heimtab fyrir einstakt tilfelli eba yfir-

hofub)
,

og ef t)ar ab auki er å J)ær ritab

•fyrirskipub sk]frsla«, »heimtab ålit« (abl)vi

leyti, er snertir peninga- og boggulsend-

ingar -fyrirskipub sending"), en })essi åskript

skal vera ritub fraraan å sendinguna {abl)vi,

er snertir boggulsendingar, framanå tilvis-

unarbrjefib), og skal så, sem sendir, skrifa

eiginhandar uafn sitt undir;

2. frå utlendum stjornarvoldum.

i obrum tilfellum, en Jiar sera enginn efi er å, ab

l*ab sje leyfilegt, sarakvæmt f)vi, sem fyrir er mælt ab

framan, mega stjérnarvold eigi fyrir hond hins opinbera

Wga burbargjald undir J)j6nustu-sendingar, ogefbrotib
®^ g6gn })essu, J)å varbar l)ab {)eim hegningum, sera

greint er um i tilsk. um p6stmål 14. gr.

^yrir {)ab, sem p6stj)j6nar få fyrir ab Jåta i tje

^^^i sem um er getib i tilsk. um p6stmål 8, gr., geta

^tj<irnarvoldin eigi heimtab neitt endurgjald.
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1872. 16. gr. Gefa skal ut tvennskonar J)j6nustu-fri-

9i Maj. merki, sumsje:

1) meh grænum Ht å . . . 4 sk.

2) — Ijosum fjålulit - ... 8 -

StjérDarvoId l)au, sem nefnd ern i 14. gr., skulu

geta fengiS^ [)an til kaups å p^ststofunni i Reykjavik

og å ollum péstafgreibslustobnm ; skal kaapendam gefin

kvittun boFguaarlanst. Kvittanir t)essar hefir kanpandi

«em fylgiskjol vib reikning sinn, og sendir })æråhyeiju

Jtiissiri til landshofbingja; skal hlQtal!)eigandi embættis-

mabur låta ^exm fylgja skyrsln, sem gefin er uppå æru

og tni, og haon sjålfur hefir skrifab undir, nm ^aA^ hve

morg J)j6nu8tu-fnmerki voru til hja honum eptir fra

hioa fyrra reikningstimabili, hve morg faann bafi keypt

å J)vi timabili, er hann sendir kvittanir fyrir, hve morg

ern notnb å l)eim tima, og hve morg ern til vib lok t>e8sa

timabils.

^egar hintabeigandi stj6rnarvald heimtar ålit og

sk^rsln^ qIb. hfst \ih einhverri annari sendingn, sem

fyrirskipub er, ma l)a& senda hlntabeigendum {)an|)j6n-

nstn-frimerki, sera Jiarf til l)eirra sendinga.

pm t^génustu-frimerki, sem hinta&eigandi embættis-

fnabnr hefir keypt, skal var&veita svo, ab menn utifrå

gdti ekki notab l)au.

Hlntabeigandi embættismabnr hefir åbyrgb å pvi,

ab t)ær sendingar, sera fra bonum ganga nndir l)j6nastu-

innsigli hans, eba meb åskript l)eirri, sem må vib hafa

i stab innsigiis, og {)j6nnstn-frimerki ern h5fb vib, i

raun rjettri sjeu Jiess eblis, ab borga magi undir pær

meb frimerkjum samkværat J)eim reglura, sem settar eru

ab framan.

|)ab er skyida sjerhvers stj6rnarvalds, t)egar ))ab

teknr vib sendingum, sem {)j6DU8tn-fr{merki ern å, ab

hafa gætnr å, hvort sendingaraar hafi verib {)ess eblis,

ab borga måtti nndir t)ær a l}ennan hått, og ef t)ab

sjest, ab rong abferb hafi verib vib h5fb, skal sk^a
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yfirmanni ^ess, sem sendi, fra t»vi, e&a landshof&ingja, 1872.
«f sendingin er fra honum komin. 8. Mio".

Ef J)ær sendingar, sem geti& er um i 15- gr. B,,

*^erast stjårnarvaldi, ån ]^esa aJb undir ^ær sje borgaft

frimerkjnm, getur t)a& heimtab kvittun fyrir bur&ar-

Sialdinu, sem ritu^i skal å ey2)ublab eba i b6k, sem

hluta&eigandi stjérnarvald befir utvegab og fylit ut.

Kvittun l)es8i verSbur {)å fylgiskjal vi& reikning stjérnar-

^aldsins, og skal meb hana fari& eins og sagt var fyrir

um kvittanir |)ær, sem getib var ah framan,

f)egar hlutabeigandi stj^rnarvald krefst pess, eba

®f nokkur efi ver&ur um pSLb, hvort reikningur fra ein-

'^verju stjdrnarvaldi um burbargjald sje rjettur, skal

lilutabeigandi p6stafgrei&sluma&ur efea pdststofan halda

^kiptabékj sem hlutabeigandi stjornarvald utvegar, um
Mlar sendingar, sem ganga fra })es8u stj6rnarvaldi, eSa

berast pvi fra lægri embættismonnum, embætti8|)j6num

^"^a einstokum m5nnum, og l)j6nustu-friraerki hafa verift

hoft vi&, svo og um borgun {lå, er stjornarvald j>etta

greifcir fyrir keypt |)j6nustn-frimerki.

17. gr. Venjulegar brjefsendingar, sem eigi eru

abyrg^iar-brjef, må, ef |)eim ekki er abdtavaut i neina,

sem fyrir er skipa& um borgun undir |)au me& fri-

^^rkjnm
, utanåskript og annab åsigkomulag ^eirra,

^Qna?)hvort lata i brjefkassa, sem til l)ess eru festir

^Pp å einst5k posthus, eba å skip l}au, er til flutninga

hbf& fra hofn å fslandi, e&a skila |)eim reglulega å

Pisthusunum, eba ieggja J)au i toskur l)ær, sem pést-

^rnir hafa mebfer&is å ferlbum sinum.

Brjefkassa l)å, sem festir eru npp å p6sthusin,

skal tæma stundu abur, en pdsturinn fer |)atan;

^^jef) sem latin eru i tosku p6sta, skal taka upp og

^irfta um {)au å næsta p6sthusi, jafnskj6tt ogp6sturinn

kominn t)angab.

f>egar hlutir eru låtnir å pésthiisin, sem bannaber

flytja (tilsk. um p6stroål, 4. gr.)^ eba sem eigi ver&a

*eadir abkum l)unga eba stærbar (samanbr. 13. gr. ab
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1872* fraraan), skulu p6sthusin beinlinis neita a& taka vi&

^. Maj. {)eim.

'
. t)egar sjå må, J)å er sendingu er skilab til flutnings,

afe eigi er farib eptir {)vi, sem fyrir er mælt ura borgun

meb friraerkjum, umbubir, merki, atanåskript, umslag,

innsigli, tilsogn um upphæb, tilvisunarbrjef o, s. frv„

skal p6st|)j6nniDn benda mSnnum å gallanD, og verbur

t)å eigi tekib vib sendingunni eba hiin fiutt, fyrr en så,

sem sendir, hefir råbib b6t å t)vi, sem ab er. Samt

må å p6slhusiiiu taka til flutnings venjulega boggul-

sendingu(ekki peningasendingu), ^6 ekki sje vel gengib

fra urabiibunum, i {)vi standi, sem hun er, ef eigi {)arf

ab ottast, ab abrar sendingar geti orbib fyrir skemmdum

af J>essu, eba nein veruleg vandkvæbi hljétist af |)Vi

fyrir afgreibslu péstsins, og så, sem sendir, eba sendi-

bobl hans lysir {)vl yfir meb {jvi ab rlta å tilvisunar-

brjefib, og setja nafn sitt undir, ab boggullinn verbi

fluttur uppå åbyrgb t)e8S, er sendir. Ef megn grunur

verbur um, ab peningar sjeu i venjulegri brjefsending,

sem ekki er åbyrgbar-brjef, })egar henni er skilab til

flutnings, skal p6stt)j6nninn — ån {)ess J)6
fastlega ab

neita {)vi, ab flytja sendinguna sera venjulegt brjef —
ab svo miklu leyti sem unnt er, benda ^eim, sera skilar

Jivi, å, ab |)ab sje 6l6glegt, ab låta peninga i brjef, åa

{)ess ab segja til J)eirra.

Su p6ststofa eba så postafgreibslustabur, sem fyrst

tekur vib sendingum, sem eru fengnar i hendur brjef-

hirbingarmanni .eba posti, getur komib fram raeb m6t-

bårur gegn ^eim sokum J)e8s, hvernig l)eim er varib og

hve illa er um |}ær biiib af hålfu l)e8s, sem sendir, og

rekib ^ær alveg aptur, })6tt brjefhirbingarraaburinn eba

pésturinn hafl veitt ))elm ra6ttoku, ån ^ess ab finna

neitt ab t)eim.

Kvittun sii fyrir {)vi, ab skilab er til flutnings

åbyrgbar-brjefum, peningabrjefum og bbggulsendingum,

sem skal gefin {)eim, sem sendir, borgunarlaust, efhann

krefst 1)688 (tilsk, um p6straål 8. gn), skal hafa inni
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halda nafn {)ess, sem visab er til a sendingunni, 1872.

fita&inu, J)anga?) sem hiin å ab fara, tegund hennar, 3* Maj.

^^na tijgreindu upphæb og vikt (a& l)vi leyti, er snertir

^^ggulsendingar), og svo t>ab, hvort J)ab sje talife, sem

1 peningasendingn; ennfremur skal sagt til ura verb

t^ifra frimerkja, sem sa, er sendir, hefir låtib a, og

t>ab, hve mikib sje borgab i peniugura; kvittunin

skal vera dagsett, og skrifa& nndir hana; auk [)ess må
er sendir, heimta, ab sin sje getib sem |)e8s, er

®6ndi. Ab svo miklu leyti, sem kvittunin ekki verbur

ntub i b6k eba eybublab, sem sa, er sendir, sjålfar

^®ggar til, og sem skal lagab og fyllt lit å J)ann hått,

Sem fyrir er skipab- nm pésthiisin, skal hafa til l)essa

Prentub eybublob,

fjegar biiib er ab skila sendingu, raa {)vi ab eins

^^inita kvittun, ab sagt hafi verib til nafos {»ess, sem

^®odi, J)a er sendingunni var skilab, og hann getur til-

S^eint Gokkurn veginn vissan dag, l)å er sendingunni

hafi verib skilab, og ef svo stendur å, ab hentugurtimi

fyrir p6sthiisib til ab låta af hendi slika kvittun.

Så, sem sendir, getur heimtab, ab sjer verbi gefin

^®in exeraplor af kvittuninni, en t)å verbur hann ab

^^rga 2 sk. fyrir hvert fram yfir J)ab, sem hann fær

^auplaust.

Heimti så, sem sendir, eigi sjerstaklega kvittun

^y^ir l)vi, ab hann hafi skilab til flutnings åbyrgbar-

eba sendingum, er upphæb er tilgreind å, skal

i'ita
J)ær, J)egar hann krefst })ess, i b6k, sem til ^ess

ætlub, å meban hann er vibstaddur, ab svo miklu

^eyti |)vi verbur vib komib. Ef sagt er til nafus t)ess,

sendir, er slikum sendingum er skilab til fiutnings,

^'^al j)ab ritab i bokiua.

Ab telja l)ab, sem i sendingu er, t)egar henni er

®^ilab, skal ab eins vera skyida å p6ststofunni og p6st-

^%reibslustobanum (en aptur åm6ti ekki å brjefhirb-

ingarstobunum), og l)å einungis i [)eim tilfellnm, sem
skal greina:



298 Bekjendtgj. om Postvæsenet paa Island.

1872. l^egar sendingiD er peningabrjef eia boggulsending*

3. Maj. b. l)egar sendiDgin befir inni ab halda gjaldgeaga

peninga (samt ekki framyfir 500 rd. i einni send-

ingu), peninga igildi, skuldabrjef el^a pess konar

tjemæta pappira, sein hverjum pQ\m era nytir, er

1 hondum hefir,

c. t>3gar p6sthusi(!)^ ef \ sendingunni em dtlendir pen-

ingar eba peninga igildi, getnr dæmt ura, hvort

tala J)eirra sje samkvæm l)eirri opphæb, sem til-

greind er,

d. t)egar hin fuUa upphæb alls ))ess, sem i send'

ingunni er, er tilgreind a brjefinu eba tilvisunar-

brjefinu.

Ef telja skal innihald sendingar å p6sthé&i» ma
så, sem afhendir hana til flatnings, heimta, ab pa!t sje

gjort i viburvist hans.

18. gr. Åmeban sending, sem skilab er til flutn-

ings, er i vorzlum p6ststj6rnarinnar, må så, sem sendifi

få hana aptur eba koma ^vi til leibar, ab hun verbi

send obrum, en tiltekib var i apphafi, ef t)e8sa verbar

vib komib ån {)ess ab J[)ab verbi afgreibslu postsins til

fyrirstobu, og så, sera sendir, geti helgab sjer send-

ingana. Posthiisib getur t)ar ab aaki beimtab tilhl^bi-

lega kvittun fyrir ))vi, ab sendinganni sje skilab aptur,

nema ^vi ab eins ab J}e&8 eigi l}urfi vib fyrir t)å sok,

ab kvittun J)eirri, sem p6ststj6rnin hefir åbar gefib, verbi

skilab aptur.

Ef sendinganni er skilab aptur, åbur en hun er

komin af stab fra pésthusi J)vi, |)ar sem hun var af«-

hent, skal ab eins endargoldib t)ab, sem borgab var

fyrir frimerki, })egar t)ess er krafizt, ab sendingunni sje

skilab aptur, og |)vi ab eins ab ekki sje biiib ab setja

frimerki å sendinguna fyrir sama verb. Frimerki, sem

buib er ab lima å, en eigi {)egar eru 6a^tt, skal ekki

<Su^ta, t)egar |)ab er heimtab, ab sendingunni sje skitab

aptur.
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t>egar j)afe annars kemur fyrir, ab sendingu sje 1872.
«kila& aptur, skal sa, sem seødir, grei&a fuUt bur&ar- 3.

Sjald eptir taxtanum o. s. frv.

^
19. gr. Sjerhver sending skal flatt me& fyrsta

Posti fra {)eim sta&, I)ar sera henni er skilab til flutn-

^^88, nema J>vi aJ5 eins aJb sa, sem sendir, hafi rita& å
sendingana, aJb hann beinlinis heirati, afe hun sje flutt

^ aunan hått; {)6 skai hjer gæta J)e8s, sem nåkvæmar
fyrir mælt sJb framan i 13. gr, 3. a.

I>ar sem nefndur er fyrsti postur, {)å er l)a& svo

skiija, a& ekki sje afe eins att vife hinn venjulega

P^ist, sem fer yfir land, heldur einnig ^ann pést, sem

P^8t8tj6rnin lætur flytja meh skipum, samkvæmt tilsk.

péstmål 6. gr.

Postsendingar skal flytja \}i ieib, sem p6ststj6rnin

^^ggur pésthiisuuum fyrir, nema l)vi ab eins aS så, sem
*6Ddir, riti å sendinguna, ab hiin skuli fara a&ra lelb,

skal |)a |)es8u fylgt, sem unnt er. Um |)ab, hverja
'^i<!> sendingarnar eru låtnar fara, skula p6sthusin fara

^®int eptir utanåskriptinni, ef hun segir nægilega sk^rt

(enda p6tt sa, [sem sendir, t. a. m. hafi beinlinis

fieW rangt til um pésthiis), nema l)vi a!b eins aZ» m6t-

^^^^^niaburinn sjerstaklega hafi raælzt til f)e88 vib hlut-

a&eiganda pésthiis, ab sendingin verW flutt a&ra leib.

utanaskriptin segir ekki nægilega skyrt fra, skal

P^sthusib fara eptir {)eim leiSarvisi, sem gefinn er af

P6ststj6rninni.

Verbi tekib eptir J)vi vi&flutninginn efca afgreifesluua,

innsigli e6a umbu&ir a brjefsendingu e&a peninga-

^endingu hafi losnab, ebaorbib fyrir svo miklumskemmdum,

innihaldib verM tekib lit, skal hlutabeigandi pést-

Wonn, ef innsigli er brotnab, loka brjetinu meb p6st-

^'iosiglij sem
J)6 verbur ab koma fyrir l)annig, ab enn

^®gi sjå skemmdirnar, og i hinu tilfellinu skal hann
'ata abrar umbubir utanum sendinguna eba luka fyrir

^ana a ny,
J)6 j)annig, ab gomlu umbubirnar sjeu låtnar

^era å, og skal hann, ef unnt er, hafa kailab mann
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1872. til vitnis um {)etta å undan. I bå&am tilfellum skal

3. Maj, gjora athugasemd uni J)ab, sem gjorzt hefir, og ritft

hana å sendinguna.

20. gr. Sendingar {)ær, sem péststjornin hefir teki^

vil!) til rå&stofanar, skal hun låta flytja til ()ess p6st-

hiiss (poststofunnar i Reykjavik, pustafgrei&slusta&ar

eba brjefhir&ingasta&ar), sem visa6 er til, og skal skila

|)eim |)ar l)eim raanni, sera viB å ab taka, e&a ^eim^

sem a tilhlybilegan hått sannar, ab hann hafi umbob

hins til ab veita sendingunni iu6ttoku, |)egar dæraa

skal ura, hvort heiraildin sje gild, skulu p6stj)j6nar fara

eptir hinum almennu reglum, sera um J)ab gilda, og ef

J)eir eru i nokkrum efa, raega })eir heirata skriflegt

umbob. Ef visab er å sendingunni til fleiri, må skila

henni hverjum J)eirra sem vera skal,

Sje {>ab efasamt til hvers sendingin a ab fara, af

J)vi ab fleiri eru meb sauia nafni, å hlutabeigandi p6st-

hus ab låta einhvern af J)eim, sem haldib er ab visab

sje til, opnå sendinguna i viburvist p6st{)j6ns, til ^ess

ab reyna til af dagsetningu eba undirskript ab få vissu

fyrir l)vi, hver sje rjettur m6tt5kumabur.

P6ststj6rnin er ekki skyld ab skila åbyrgbar-brjefumt

peningabrjefum og b<jggulsendingum, fyr en hun hefir

fengib tilhlybilega kvittun hins rjetta mottokumanns.

Kvittun l>e8sa må heimta annabhvort meb t)vi m6ti, ab

méttokamabur riti nafn sitt meb bleki i bækur post-

stjirnarinnar å {>eim stab, sem til {)ess er ætlabur, eba

|)annig, ab mottokumabur sjålfur gefi reglulega kvittun.

Ef ekki er skrifab undir i augs^n |)ess p6st})j6n8, er

Ijet sendingana af hendi, må heimta, ab tveir vitundar-

vottar stabfesti undirskriptina.

Ef m6tt6knmabur krefat l)ess, er så p6stj)j6nn, sem

afhendir sendingu, skyldur til ab vera til stabar ))angab

til, ab hib ytra åsigkomulag sendingarinnar getur orbib

rannsakab i augsyn hans, og peningar taldir, ab |)vi

leyti, er snertir peningasendingn og peningarnir hafa

verib taldir, er henni var skilab til flutnings.
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P6stt)jonar eru ekki skyldir ab afhenda p6stsend- 1872.

^^gar, sem greiba a fyrir eptir å burlbargjald eba borguo 3, Maj.

umbu&ir o. fl,, fyr en bui& er a& borga {)essi gjold,

*ero skula vera ritnb meh greinileguni tolustofum framan
f

^ sendinguna, og bur&areyrir tiltekinn i donskura skild-

'^gatu. Poststjdrnin er ekki skyld aB gefa sjerstaklega

^vittun fyrir borgun sem greidd er af mottokumanni

^^ma 1 l^eini tilfellum, sem getife er i 16. grein hjeraft

fi'aman. Umkv()rtunum yfir pvi, a& of mikib bafi verib

^fiimtab, skal fylgja umslagib e&a sii hlife af brjefinu,

tilvisunin er ritub å.

Så, sem skorast undan ab taka vib sendinga, sem

hans å ab fara, skal Ijsa yfir, er sendingin

afhend honum, og skal hann jafnframt skila henni

^Ptur 6opnabri og éskemmdri. Å sama hått ma så,

^em fyrir hond annars hefir tekib vib sendingu, skila

^^nni aptur, ån t)ess J)ab J)urfi ab gjora um leib og hun

afhent.

P6stsendingum, sem ranglega eru afhentar, må
^it^takandi skila aptnr å hvert p6sthus, sem vera skal.

P6ststj6rnin borgar aptur |)ab gjald, sem vibtak-

^^di hefir greitt fyrir sendingar, sem hun tekur vib

^Ptur.

P6sthusin eru skyld til, eptir beibni {)ess, er séndir,

t)ess, sem vib å ab taka, ab senda postsending,

visab er l)angab, å annan stab raeb fyrsta pésti,

Sem fgj. eptir ab beibnin er komin til t)eirra. t obrum

^>Jfe)lura, er p6sthusin vita meb vissu, ab ^å, sera taka

^ vib sendingu, er farinn burtu, og hvar hann er, eru

sonmleibis skyJd til, eptir {)V2, sem \tsiu ålita henta,

senda til hans J)ær sendingar, sem til hans eru

^^ninar, ef |)eim eigi verbur skilab neinura Jjar å stabnum,

hefir heiraild til ^ess ab taka vib l)eim. Efbreyta

1^ utanåskript eba merkja sendingu, |)egar hun fer

^^oi'a, skal gjora {)ab borgunarlaust.

,
^1* gr, Svo må ålita, ab péstsendingu verbi ekki

^'"^^
til skila:
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1872. a. |)egar, så, sem visab er ti], skorast undan ab taka

3. H^. v'ih henni,

b. J)egar p68tstj6rmn hefir ekki getab spurt J)ann upp,

sem visalb er til, og

c. t)egar sendingar hafa Iegi& 6 maDui!)!, ån pess aJb

verba soktar.

JafDskj6tt og pa!t er ålitib, ab påstsendingn verl^i

ekki til skila komib, skal bun send aptur å t)ab p6stbus^

}>ar sem benni var skilab til flutnings, og skal {)ess

jafuframt geti&, fyrir hverja sok henni hafi ekki veri&

komilb til skila.

pa!b er skyida p6sthu8sins å }}eim stab, J)ar sem

sendingu er skilab til flutnings, ab sjå ara, ab bæbi {)ær

sendingar, sem getib var um, og abrar sendingar, sem

einhverra orsaka vegna ekki hefir orbib komib til skila

t)ar å stabnum, eba ekki hafa orbib sendar t)aban, verbi

fengnar aptur t)eim, er sendu, svo fljétt, sem unnt er,

e£ komizt verbur ab |)vi, hverjir sent hafa, ån l)ess ab

opnå sendingarnar. pegar ^eim er skilab aptnr, skal

fara eptir hinum almennu reglam um afhending p6st-

sendinga, ^annig ab ))anD, sem sendi, skal i l)essu til-

felli ålita sera mittokumann (samanbr. 14. gr. 5).

Verbi sendingum t>ein3, sem ekki \erbur komib . til

skila, ekki heldur komib til f)ess, sem sendi, skal senda

^ær p6stmeistara åleibis til landshofbingja, sera lætur

tvo åreibanlega menn, sem hann sjerstaklega kvebur

til ^ess, opnå ^ær og rannsaka; skulu menn {)essir

hafa unnib eib ab {)vi, ab |)eir ekki viljandi skuli lesa

annab af hinu skrifaba innihaldi søndiogarinnar, en

dagsetning og undirskript Sendingar [)ær, sem ekki

^egar er buib ab bj6ba l)eim, sem sendu, eba sera fyrst

komizt verbur ab meb ab opnå |)ær, eins og sagt

er, hverjir sent hafi, skal senda undir innsigli lands-

hGfbingja til J)ess, sem sendi, og skrifab atan å til hans,

svo ^eim verbi komib til hans, ef unnt er, eptir hinum

almennu reglum, sera getib er ab framan.
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Sendingar ^ær, sem eptir ^eim reglum, sem geti& 187^.

6r ab framan, ekki hefur ortih komi& til ^esB, sem visab 3. Maj,

er til, eba j)ess, sem sendi pær, skal geyma undir inn-

sigli landshofbingja a p6ststofunni i Reykjavik, og skulu

tær liggja t)ar> svo |)ær ver&i s6ktar samkvæmt hinum

^Itnennu reglum nm afheoding péstsendinga.

peixn sendingnm, sem loksios verba eptir og eigi

verbor komib til skila, og sem ekki verba seldar p6&t-

i hag samkvæmt 15. gr. i tilsk. nm p6stmål, skal

ey&a, t)egar pser hafa legib )}ar ab minnsta kosti i 6

tøannbi; skal |}etta gjort einnsinni å åri hverjn meb

^msj6n t)eirra manna, sem til {)essa eru settir og nefndir

^tn ab framan.

P6st|)j6nar skuln sjå nm, ab évibkomandi menn
fai ekki vitneskju um, fra hverjum eba til hverra p6st-

sendingar kemi eba fari af stab, neraa l)ab eingongu

sje til J)ess ab greiba fyrir flutningi |)eirra, og skulu

t>6ir J)vi varbveita p6stsendingar })annig, ab enginn 6vib-

l^omandi komist ab ^eim.

22. gr. fjegar leysa skal lir j)vi spnrsmåli, hvert

P(i8tstj6rnin sje skyld til ab greiba skababætur, og um
^tserb (}eirra, skal einknm til greina tekib, ab ^ab sje

^Qsgilega sannab:

ab Dokkur, sem til {}ess hefir heimild, hafi tekib

til flutnings fyrir hond p6ststj6rnariunar sendingu,

sem glatazt hefir og sem ekki hefir verib ritub i

bsekur poststj^rnarinnar;

J)egar vart verbur vib, ab nokkub vantar i peninga*-

sendingu, sem péststjérain hefir talib, er sending-

anni var skilab til flutnings,

ab sannab verbi, hvab vanti, i viburvist |)ess

p6stt)j6ns, sem afhenti sendinguna;

^* l)egar vart verbur vib, ab nokkub vanti i peninga-

sendingu, sem poststjérnin eigi hefir talib i, er

sendingunni var skilab til flutnings,

ab hib ytra åsigkomulag sendingarinnar sje

rannsakab i augsyn t)ess p6stj)j6ns, sem afhenti
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1872. hana, og a& paJb met })vi ver&i sannab, hvort um-

8, Maj. slagi&j hiriar ytri umbu&ir eba innsiglin hafi verib
-^""^^^^

skemiud, og raeb hverju moti, og

ab biiib hafi verib a& ollu leyti ura innihaldift

og slegib utan um |)a& samkvæmt {)vi, sera fyrir

er raælt i 13. gr. 2 og 3;

d. J)egar vart verbur vib, ab eitthvab vanti i obrum

boggulsendinguni, ab |)ær hafa orbib fyrir skemmdam

eba um J)ær hafi breytzt,

ab sendingin, ]}i er henni var skilab, hafi

verib rannsokub i augsyn {)e8S p6stj)j6ns, er skilabi

henni, og ab raeb ^vi hafi verib sannab, ab hve

mikiu leyti umbubirnar, t)ab sem bundib var um

eba innsiglin hafi verib skoddub, eba viktin

ryrnub, og

ab um sendingana hafi verib biiib, innsigli

sett, bundib um hana o. s. frv., alveg samkvæmt

pvi, sem fyrir er mælt i 13. gr. 3., ab svo miklu

leyti, sem p6ststj6rnin ekki hefir getab tekib eptir

I)vi, pi er sendingunni var skilab til flutnings;

e. J)egar skemmdir å innihaldi almennra boggulsend-

inga hafa hlotizt af t6f,

a b l^essi t5f hafi verib p6ststj6rninni ab kenna, og

ab innihaldib, er sendingunni var skilab, hafi

verib |)es8 eblis og svo å sig komib, ab hun hefbi

komizt 6skemmd {)angab sem hun atti ab fara, ef

tofin hefbi ekki ått sjer stab.

f. pegRT heimtabar eru skababætur fyrir boggulsend-

ingar, sem ekki eru peningar i, getur p6ststj6rnin

heimtab, ab hlutabeigandi skuli færa sonnur å l>ab,

sem hann hefir sagt um stærb skabans, ef svo her

undir meb ab 1 eba 2 ovilhallir menn, sem

vit hafa a p\i, meti skabann.

Så, sem sendir, eba så, sem visab er til å send-

ingu, skal bera upp bétakrofu sina annabhvort skrifiega

fyrir landshofbingja, eba munnlega eba skrifiega fyrir

p6sthusinu å J>eim stab, er sendingin fer fra, eba å
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Jjeim stab, seui hun a a'6 fara til. Frestiun til J)ess a^t 1872.

koma fram iiieB krofu til ska&abota å tje&an hått, ef ^- Maj-

henni å ab verba gauniur gefinn, skal telja tra \)eim
'

degi, er sendingin var latin å postinn, f)egar sendingu

vantar, skal posthusib a l)eim stab, er hun åtti ab fara

til, jafnskjott og sjeb verbur, hver vib åtti abtaka, vib

fyrsta tækifæri skyra bonum fra l>vi, og, ef koniib er

tilvisunarbrjef, fa honum |)ab i hendur.

J)egar buib er ab skyra skababotamalib j^annig, ab

poststjornin geti åkvebib upphæb botanna, skal hiin svo

fljott sem unnt er goldin a J^vi posthusi, sem næst er

heimili hlutabeiganda, eba sem hann sjerstaklega hefir

tekib til. Vib sama tækifæri skal borga honum aptur

})au frimerki eba l)ann burbareyri, sem ,greiddur er, ef

sjfiif sendingin er tynd. Poststjornin greibir ekki,

hvernig sem a stendur, voxtu af l^vi fje, sem henni

l^annig ber ab borga.

Så, sem poststjornin bybur skababætur ab nokkru

leyti fyrir veujulega boggulsendingu, sem verb beinlinis

er tilgreint å, må i stab j^ess ab taka vib tilbobi jDessu,

heimta, ab verbib, sem tilgreint var, verbi endurgoldib

honum allt, gegn J)vi ab afsala poststjorninni send-

inguna til fulira uraråba.

Ef poststjornin hefir goldib skababætur, s5kum ])ess

ab sending eba nokkur hluti hennar hefir glatazt, en

l)ab finnst aptur, sem goldib var fyrir, skal poststjornin

bjoba hlutabeiganda hlutino, gegn [)vi ab hann borgi

aptur skababæturnar og [)ab endurgjald, sem honum

kann ab vera greitt fyrir burbareyri,

23. gr. {)ab er skyida poststjornarinnar, ab annast

um blob og timarit, sem pontub eru å posthusum, eptir

l)eim reglum, sem mi skal greina:

Umhirbing {)essi skal vera i folgin:

1. ab taka vib beibni fra l^eim, er vilja gjSrast fastir

kaupendur, og jafnframt ab taka vib borgun, gjora

reikningsski), og panta ritin hjå l)eira, sera gefa

l)au lit;

XXI. B. 20
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1872, 2. ab taka vib exemplorunuin, eptir j)vi sera t)au koma
3. Maj. tit og em fengin poststjorninni, biia um J)au, flytja

{)au og skila ^eim.

Til flutnings å ]^e\m skal nota hverja jjå fer&,

sem poststjornin sendir brjef meb.

Umhir&ingin nær til allra bla&a og timarita, sem

lit koma å Islandi, ef hvert einstakt numer eSa

hepti ekki vegur meir en 25 kvint.

Æski litgefandi, kostua&arma&ur e&a soluraafeur,

ab blab eSa timarit verbi tekib til umhir&ingar å jDennan

hatt, skal fyrir frara skyra poststjorninni skriflega fra:

a. nafni bla&sins e&a timaritsius;

b. fyrir hvab langan tima åskriptin skuli vera skuld-

bindandi;

c. fra hvaba tima telja skuli askriptina;

d. hva& opt bla&ic) e&a tmiaritib eigi ab koma lit a

hverju [)vi timabili, sem åskriptin er mibub vib;

e. verbinu fyrir askrifendur Jjar sem ritib er gefib lit,

og sem ekki panta t)ab hja poststjorninni;

f. hvort litgefandi eba askrifendur skuli greiba burbar-

eyri undir {)au exemplor, sem pontub eru hja post-

stjorninni;

g. å hvaba posthusi exemplorunum verbi skilab til

flutnings;

h. hvern poststj6rnin skuli ålita umbobsmann blabsins

eba timaritsins, ef joab ekki er så, sem hefir undir-

skrifab skyrsluna.

Poststjorninni skal skriflega skjvt frå sjerhverri

breytingu, sem verbur å f)essum greinum, svo fljott, sem

unnt er, og skal l)ab, hvernig sera å stendur, gjort svo

sneinraa, ab hiin geti farib eptir {)essari breytingu å [)vi

næsta timabili, sem åskript er mibub vib, vib framkvæmd

starfa l)eirra, sem hun hefir å hendi i ])essn skyni.

Poststjornin skal siban semja skrå yfir oli blob og

timarit, sem hiin helir tekib ab sjer urahirbing meb, og

sjå um, ab eitt esemplar af skrå j^essari, sem åvalH

skal halda vib, svo ekkert vanti i hana, liggi å oUum
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posthusum alraenningi til nota. f)ar ab auki skulu post-

husin, jjegar {)ess verfeur krafizt, raunnlega lata til alhu-

sk^rslur um {)etta efni.

Burbareyrir undir blo& og timarit er samkvæmt

tiisk. um postmål 9. gr, 1/4 sk. fyrir hvert mimer; ^6

skal ab minnsta kosti grei&a 4 sk. fyrir sending å ])eim

numeruiUj sem koma tit å einum års§6rbungi. Bur&ar-

gjald skal telja fyrir hvert mimer og hvert timabil utaf

fyrir sig, sem åskriptin er mi&u& vi&, og [)annig, ab

baeta skal vi& brot ur skildingum, svo ver&i heilar

tblur, og ab eigi ver&nr veittur neinn afslåttur å bur&ar-

gjaldinu, {)egar svo stendur å ab fleiri mimer af sama

biabi verba flutt 1 einu. Aukamimer skal ekki telja

ineb, nema J)vi ab eins ab tala J^eirra å einu timabili,

seni åskript er mibub vib, fari fram yfir Vs partafjjvi,

sem ætlazt er til ab komi lit å timabilinu; J)a hefir

Poststjornin heiraild til ab heimta, ab litgefendur eba

'ibrir, sera senda ritib, borgi eptir å 1/4 sk. fyrir hvert

^Ukamimer, sem flutt er å {3ennau hatt. Ef poststjornin

hefir iåtib panta hja sjer blab eba timarit, sem alls

^kki er komib lit å {)vi timabili, sem vib er att, l^ott

^^gt hafi verib til l>ess, må poststjornin heimta af Jjeim,

^^ni fram *er kominn sem litgefandi eba hefir bobib

^^lonnum til ab skrifa sig fyrir ritinu, 1/3 part af {)eirri

borgun, sem henni bar fyrir ab taka åmoti åskrifendum

^§ fl. å j)vi timabili. Ef blab eba timarit hættir ab

^oma ut eiuhvern tima å {)vi timabili, sem åskriptin

^'ftr mibub vib, hefir poststjornin heimild til, ab reikna

^J^r buvbargjald og fl. i rjettu hlutfalli fyrir hvern

^anub, sem ritib er komib lit å. Ef åskrifendur eiga

borga burbargjaldib, skulu {)eir greiba [)ab åsamt
n^eb borguninni fyrir ritib sjålft, en eigi litgefandinn ab

S^'eiba |)ab, skal draga l)ab fra, er reikningur ergjorbur

hann um }Da&, sem heimtab er saman hjå åskrif-

endum fyrir ritib.

Reikning [iann, sem gjora skal vib hlutabeiganda

l)ab, sem poststjornin hefir heimtab saman fyrir

20*

1872.

3. Maj.
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1872, ritife, skal gjora fyrir hvert l)ab tiraabil, er åskriptin er

3. Maj. mihnh vi&, å hinuni sibustu 14 dogum tiuiabiisius a |)vi

"^"^^
posthiisi, l}ar sem exemploruuum er skilab til flutnings.

Så, sem 1 hlut å, verbur å j^eini tima ab senda hlutab-

eiganda posthus! reikning, sem stilabur er tii post-

hussins og skal l)ar tilgreind tala exemplaranna (annab-

hvort fyrir hvern stab, Joangab sera [mu åttu ab fara,

eba i einu lagi), hvab poststjornin eigi ab greiba fyrir

hvert exemplar, ab kostnabinmu fra dregnmu, og [^ab,

sem kann ab vera borgab fyrir fram; J)vi næst skal

åvisa upphæb reikningsins i sibasta lagi innan 3 daga,

fra ^vi reikningurinn kom posthusinu i hendur. Viiji

menn få borgun fyrir frara einhvern tima å Jovi timabili,

sem åskriptin er mibub vib, verbur ab senda skriflega

beibni um l)ab til posthiissins.

Hætti blab eba timarit ab koma ut, må samkvæmt

})eim reglum, sem getib er, senda reikninginn yfir

borgun ]3å, sem poststjornin hefir heimt hjå åskrifendum,

l^egar hib sibasta mimer er koraib lit I reikningnum

skal Jjess beinliuis getib, hvort nokkub og J)å
hve mikib

eigi ab borga åskrifendum aptur af J)vi, sem })eir hafa

borgab fyrir allt timabilib, er åskriptin var mibub vib.

Slika reikninga skal lyrst borga eptir nånari skipun

poststjornarinnar.

Så, sem vill pauta bjå poststjorninni blob {)au eba

timarit, sein standa å blabaskrånni (samanbr. ab framan),

skal um })ab leita til {)ess p6sthuss, })ar sem hann æskir,

ab blabib eba timaritib verbi afhent. Panta må einnig

rit fyrir eitt eba fleiri umh"bin timabiJ, sem åskript verbuf

mibub vib; svo skal ålitib, ab blabib eba ritib sje j)*

fyrst pantab, er full borgun er goldiu å [)Vi p6sthusi>

t)ar sem j^ab er pantab.

Poststjornin er ekki skyld til, ab minna åskrifendur

a, ab borga eba endurnyja åskriptina o. s. frv., eba

lata heimta saman borgunina; samt er {)ab ekki banna^

p6stl)j6nunam, ab minna åskrifendur å, ab borga. Fyrir
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bor^un fyrir blob skal gefa kvittun kauplaust, ])eg&r 1872.

tess er krafizt. 3. Maj.

Så ver^)ur sko()a?)ur sem askrifandi, sem hefir

'^tib boka sig sem åskrifanda, er hann greiddi borg-

^^^na, an tillits til J)ess, hvort hann i raun og veru

befir gjort ])'dh fyrir sjalfan sig e&a fyrir hond annars.

J^^gar blab er pantaJ), eba seinna, må heimta, ab annar

®n askrifandi sje færbur til sem mottokumabur.

Abalbeibnina um ab blob l)au og tibindi, er menn
^^fa skrifab sig fyrir å hinura ymsu posthusum, verbi

^tvegub, skal senda fra J)eim meb sibasta posti, sem fer

&f stab })aban fyrir byrjun ftess timabils, sem åskriptin

mibub vib. {>egar seinna verbur bebib um ab litvega

^''t eba blob handa åskrifendum, skal l)ab gjort meb

^yi'sta posti, sem fer af stab, eptir ab menn hafa skrifab

^^g fyrir ritinu. |)ab posthus, sem å ab panta {)au

^Xemplor, sem menn hafa skrifab sig fyrir hjå litgef-

^Ddanum, skal gjora J)ab skrifiega innan 2 daga fra

b^i) ab |}ab hefir fengib beibni um, ab joau verbi lit-

^egub,

J)au exemplor, sem pontub eru hjå litgefandanum,

^8 menn hafa skrifab sig fyrir, må låta å postinn,

hvenær sera vera skal, {)egar posthusib er opib til |)ess

taka vib sendingum eba afhenda jDær; 1)6 verbur

^Xemplorunum, J)egar utgefandinn ekki sjålfur sjer um
^mbiibir J)eirra, ab Jjau verbi talin i sundur og skrifab

utanå [)au, eba jjegar hann heimtar kvittun fyrir l)vi,

hann hafi låtib jpau å postinn, ab vera skilab til

fiutnings i seinasta lagi 1 stundu fyrir |)ann tima, sem

tiltekinn er i 6. gr. sem hinn ytrasti er obrum send-

*Dgum skuli vera skilab, eigi l)au skilraålalaust ab verba

send meb fyrsta posti.

Oli exemplor af biobum og timaritum, sem post-

s^ornin å ab taka ab sjer til flutnings sem slik, skulu,

er })au eru latin å postinn, vera brotin saman i form,

sem hagfellt er til fiutningsins. Aukablob skulu logb i

^^Jalmimerin, og mimer, sera fyr eru komin ut og fylgja



bio Bekjendtgj. om Postvæsenet paa Island.

1872. nie6, er ny^ exemplor eru send i fyrsta skipti, skulu

3. Maj. vera brotin saraan \\t l)au,
^'^^

P6ststj6rnio skal Jåta teJja bla&abogglana i sundur,

bua um \ii og skrifa utan å f)å; j)6 ina leyfa litgefanda

e&a |)eim, er sendir, a& låta gjora j)aJ) sjålfur, eptir

samningi vib posthusib.
r

I {)eirri kvittun, sem litgefandi e&a annar, sem

sendir, getur krafizt, ])i er biobum eba tiniaritura er

skilab til flutnings, skal tilgreint nafnib, numer og ar,

dagur og stund, er sendingunni er skilab, svo og tala

exemplaranna, eba bogglanna og posthusanna, [)angab

sem ritib å ab fara. Sje låtib a postinn sraatt og smått,

skal gefa kvittun fyrir oUum exemplorunum i einu lagi.

Um l)ab, hverja leib skuli senda blababoggla, um

af'greibslu {)eirra, og afhending hinna einstoku exem-

plara til J)eirra åskrifenda, sem i hint eiga, skal farib

eptir somu reglum og um abrar postsendingar.

Sje poststjornin yfir hofub eigi fær um, ab låta

åskrifanda få nokkurt mimer af blabi eba timariti, sem

hann hefir pantab, borgar poststjornin honum aptur

allt ^ab, sem hann hefir goldib fyrir [)ab timabil, sem

åskriptin var mibub vib. Hætti dagblabib eba tlma-

ritib ab koma lit einhvern tima å l)vi timabili, skal

poststjornin ab j)vi skapi greiba åskrifandauum aptur

borgunina. Ab o&ru ieyti greibir [poststjornin engar

bætur, hvorki Jjegar svo ber vib ab jjab er poststjorn-

inni ab kenna, ab mimer vantar og verbi eigi utvegab,

nje heldur })egar tof verbur å meb ab panta blobin, af-

henda j^au eba flytja, og poststjorninni verbur gefin sok

å {)vi. J)ab er vitaskuld, ab poststjornin eigi tekur

uppå sig neina åbyrgb åskrifendum eba obrum mottoku-

monnum til handa fyrir J^ab, sem litgefendura eba obrum,

sem senda ritib hefir yfirsjezt,

t^^gar ekki liggur beint fyrir nein yfirsjon af

hålfu poststjornarinnar, skal hun ekki vera skyld til i

[)eim tilfellum, sem nu segir, ab gjora neina råbstofun

ab fyrrabragbi til ab litvega J)ab, sem vantar:

-
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^. ef eitthvab er åfått vi& |)au mimer, sem komin era 1872.

ut a&ur af ^e\m exemplorum, sem pontub eru hjå 3. Maj.

poststjorninni, og hiin hefir or&i& aB bi&ja um
eptir å;

ef eitthvab er åfått vib aukabl6&, e&a f)au vanta

alveg;

ef vi&takendur eigi segja til annara galla, sem

p6ststj6rDin sjålf ekki hefir teki& eptir, i sibasta

lagi, er {)eir taka vib næsta mimeri hjå p6st-

stjorninni.

i ollura {)essura tiifellum getur poststjornin reyndar

^^kizt å hendur a& leita til {)ess posthiiss, er sendingin

komin frå, og er {)a& skylt til ab reyna til ab dt-

^®ga [)ab, sem vantar, en vibtakandi verbur sjålfur ab

Sreiba kostnabinn vib [)ab og borga burbareyri undir

^^i&nina og undir sendinguna. Ef eitthvab vantar å i

^^rum tiifellum, skulu posthusin svo fijott sem unnt er,

ab svo miklu leyti. sem |)ab yfirhofub verbur utvegab

^jå litgefandanum eba Jjeim, sem sendir, leitast vib a&

^^"^B. b6t å J)vi ån kostnabar fyrir åskrifanda eba mét-

^^kuraann.

Verbi posthus, [}ar sem tekib er vib sendingu, vart

einhvern galla, |)egar blababoggull er opnabur, sem

^^gefandinn hefir buib um, og skrifab utan å, o. s. frv.,

^®^ur hann ekki heimtab borgun fyrir ab låta til mimer
^ stab |)ess, sem vantar.

Så, sem gefur ut blob og timarit eba sendir J)au,

'^^fir ab {)vi, er snertir fyrirgreibslu å J)eim, ab eins

^'^skipti vib j)au p6sthus, [)ar sem exemplorin eru låtin

^ postina.

Vib fyrirgreibslu sem hjer er rætt um, skulu

P*^stJ)jonar vera ab ollu leyti ohlutdrægir, og raega jieir

gjora neitt til J)ess ab einstQk blob eba timarit

^^^»bist fremur eba sibur ut, en onnur; ekki mega I)eir

Gldur
i tilefni af l)essari fyrirgreibslu taka vib nokkurri

eba t)6knun hjå litgefendum eba obrum, sem senda
^'^^^^ eba blobin.
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1872. psJb skal bannab postjijånuin, J)egar J)afe ekki er

3. Maj. gjort i enibættis skyni, ab opnå å leiBioni blababoggla,

sem eiga ab fara å annan stab, e&a å posthiisinu, sem

blo&in eba ritin eru latin inn a e&a flutt ti], ab gefa

ovibkomandi raonnum færi å, ab komast ab exemplorum

|)eini. sem obruni eru ætlub, Somuleibis skal l)ab bannab

l)eim monnum, sem hafa postj)j6nustu å hendi, ab gefa

nokkrum manni utifrå visbendingu uraj hverjir taka eigi

vib bl()bum og timaritum, eba hve morg exeraplor p6st-

stjornin lati flytja af einhverju blabi eba tlraariti.

Eptir })essu eiga allir hlutabeigendur sjer ab hegba.

— I domsmålastjorniuni, 3. dag maimånabar 1872,

Bekjendtgjorelse om Postvæsenet paa Island.

§ 1. Postmesteren i Reykjavik forer under

Landshovdi'ngens (indtil videre Stiftamtmandens, jfr.

Forordning om Postvæsenet paa Island af 26. Februar

d, A. § 18) Overbestyrelse Tilsyn med samtlige Post-

expeditorer og Brevsaralere.

I Forening med vedkommende Amtmand gjor han

Indstilling til Landshovdingen om Besættelsen af Post-

expeditortjenesterne og drager Omsoi'g for den midler-

tidige Besorgelse af disse, naar Vakance indtræder.

Kunne de nævnte Embedsmænd ikke blive enige om^

hvem der bor konstitueres i en ledigværende Post-

expeditortjeneste, skal Amtmandens Mening forelobig

være den afgjorende.

Han antager Brevsamlere efter Kontrakt og med

V2 Aars Opsigelse efter vedkommende Postexpeditors

Indstilling.

Naar Saadant maatte anses nodvendigt og hans

bvrige Forretninger maatte tillade det, har han at fore-

tage Reiser i Landet for at paase Tjenestens Udforelse

og gjore sig bekjendt med de lokale Forhold. Paa
saadanne Reiser tilstaas ham 2 Rd. daglig i Diæter,
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godtgjOres hans Befordringsomkostninger efter ind- ' 1872.

sendt og af Landshovdingen godkjendt Regning, 3. Maj

I Forening med vedkommende Amtmand eller,

^orsaavidt Routen berorer flere Amter, vedkommende

^iiitmænd gjor han Forslag om Hoved- og Sidepost-

''outernes Indretning, Brevsamlingssteders Anbringelse

paa disse samt nye Postrouters Aabniug osv.

Han antager, ligeledes i Forening med vedkom-

mende Amtmand, Postforere paa Hoved- og Side-

routerne, I Tilfælde af Uoverensstemmelse i Anskuel-

serne skal den Amtmands Mening forelobig være den

^tøorende, i hvis Amt Postens Ddgangssted er.

Han afgjor forelobig alle saadanne Sporgsraaal

nedkommende Tjenestens Udforelse ved Postexpedi-

tionerne, som ikke kunne udsættes efter Indhentelsen

Landshovdingens Resolution.

Han affatter og indsender Regnskabet for hele det

^Ddre islandske Postvæsen til Landshovdingen, som

foranstalter det revideret og derefter deciderer samme,

•^sgnskabsaaret regnes fra 1. Januar til 31. December,

'^g Regnskabet indsendes inden Udgangen af Januar

^aaned hvert Aar. Postmesteren er derhos pligtig til

inden 8 Dage efter hvert Fjerdingaars Udlob at ind-

sende til Landshovdingen et Uddrag af Regnskabet for

forlobne Fjerdingaar. Han modtager Postexpedi-

^lonernes og Brevsamlingsstedernes Kassebeholdninger

^8 optager dem i Postregnskabet.

Han drager Omsorg for, at Postexpeditorerne og

^revsamlerne ere forsynede med de fornodne Frimærker

Forhandling.

For de ham anbetroede Oppeborsler stiller Post-

mesteren fornoden Sikkerhed i saadanne Effekter, som
^f Landshovdingen raaatte findes betryggende.

Postmesteren er pligtig til at holde Kontor, og

fastsættes Kontortiden til 8 Timer daglig i de nærmeste

|0 Dage forend Posternes ordinære Afgangsdage fra

^ykjavik samt de 4 nærmeste Dage efter Posternes
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1872. Ankomst dertil og i den ovrige Tid af Aaret til 2 Timer

3. Maj. daglig, Son- og Helligdage undtagne.

Postmesteren afgiver til Landshovdingen Indberet-

ning om Alt, hvad der maatte passere af indgribende

Betydning for Postvæsenet, og gjor Forslag om saa-

danne Forandringer i dettes Indretning, som maatte

anses hensigtsmæssige til at fremme dets Udvikling og

Forbedring. Ligeledes ledsager han eventuelle An-

dragender, Indberetninger, Forslag osv, fra Postexpe-

ditorerne med sin Erklæring.

§ 2. Postexpeditorer ansættes paa efterfolgende

Steder og lonnes aarlig med de nedenfor anforte Belob,

nemlig:

1. Stykkisholm 35 Rd.

2. Akureyri 35 —
3. Isafjord 25 —
4. Djupavog (Berufjord) ... 25 —
5. Bær i Bardastrands Syssel 20 —
6. Egilstadir 20 —
7. Seydisfjord 15 —
8. Grenjadarstad 15 —
9. Miklibær , 15 —

10. Sveinstadir 15 —
11. Miklaholt 15 —
12. Hjardarholt i Myra Syssel 15 —
13. Vollur i Rangarvalla Syssel 15 —
14. Kirkjubær Kloster .... 15 —
15. Vestmanno 15 —

Endvidere, oprettes forelobig 54 Brevsamlingssteder

med en aarlig Lon til Brevsamlerne af 5—10 Rd.

§ 3. Postexpeditorerne antages af Lands-

hovdingen efter derom af vedkommende Amtmand og

Postmesteren i Forening gjort Indstilling. De stille

ikke Sikkerhed for de dem anbetroede Oppeborsler,

hvorimod de aflægge Regnskab og indsende den even-

tuelle Beholdning for enhver expederet Post til Post-

mesteren i Reykjavik.
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Foruden Besorgelsen af den lokale Post skal Post- 1872.

^xpeditoren fore Tilsyn med, at Brevsamlerne i hans 3. Maj.

I^istrikt udfore Forretningerne paa foreskreven Maade.
Ba,n skal gjore Indstilling til Postmesteren om Besæt-
telsen af ledigværende Brevsamlerbestillinger og er be-

*'fittiget til at tilstaa Brevsamleren Reisetilladelse paa

l^ortere Tid, i det Hojeste 14 Dage, imod at der drages

Omsorg for Forretningernes uforstyrrede Gang under

Paagjældendes Fraværelse.

Postexpeditoren skal kun gjennem Postmesteren

staa
i Forbindelse med Overbestyrelsen; alle Andra-

gender, Indheretningerj Forslag osv., Postvæsenet ved-

kommende, som han maatte have at rette til Lands-
liovding en, skal han derfor indsende gjennem Post-

mesteren. Til denne skal han gjore Forslag om saa-

^anne Forandringer i Postvæsenet, som han maatte

^nse for hensigtsmæssige til dets Udvikling og For-

bedring, og skal ligeledes til ham indberette, naar

^ostforerne eller Brevsamlerne maatte gjore sig skyldige

* Uorden og Uregelmæssighed, der maatte have en

skadelig Indflydelse paa Tjenestens Gang.

Postexpeditoren er med Hensyn til Forretnings-

^^i'elsen i det Hele taget underlagt Postmesteren og

^^-vnlig, forsaavidt angaar alle saadanne Sporgsmaal,

^m hvilke der ikke foreligger udtrykkelig Forskrift eller

Vejledning i den ham af Overbestyrelsen givne Instrux,

^§ have uvægerlig at folge Postmesterens Ordre i saa

henseende. Skulde han finde denne mindre hensigts-

m^essig, kan han vel gjore Indsigelse derimod, men bor

forelobig efterkomme den givne Ordre, og, anser
b^n sig ved den af Postmesteren derefter tagne Be-

klemmelse for brostholden eller tror han, at Forret-

^^Qgerne ville lide derunder, maa han gjennem Post-

mesteren indstille Sagen til Landshovdingens Af-

gjorelse,

Saa ofte Saadant forlanges, har han at fremlægge
^i^ie Boger osv. til Postmesterens Eftersyn,
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1872. Tilladelse til Reise i Landet skal han soge hos

3. Maj. Postmesteren, til Reise udenfor Landet hos Landshov-

dingen; dog kan han i paatrængende Tilfælde tiltræde

Reisen strax, imod at Indberetning derom gjores til

Postmesteren, og maa han i alle Tilfælde selv drage

Omsorg for, at Postforretningerne kunne i hans Fra-

værelse blive besorgede af en paalidelig Person paa

hans Ansvar.

§ 4. Brevsamlerne antages efter vedkommende

Postexpeditors Indstilling af Postmesteren paa Kontrakt

og V2 Aars Opsigelse.

Brevsaraleren er pligtig til med enhver til den

ham foresatte Postexpedition expederet Post at aflægge

Regnskab for de af ham oppebaarne Postintrader og

indsende den eventuelle Beholdning. Han har paa

Timesedlen at afskrive Postens Ankomst- og Afgangs-

tid og skal drage Omsorg for, at Posten ikke opholdes

længere, end fornodent gjores. Forovrigt har han at

modtage og udlevere samt eventuelt afsende Postfor-

sendelserne i Overensstemmelse med den ham tilstillede

Vejledning,

Han staar kun gjennem den ham foresatte Post-

expeditor i Forbindelse med Postmesteren i'Reykjavik.

Andragender, Indberetninger, Forslag osv, til denne

indsendes derfor kun gjennem vedkommende Post-

expeditor.

Tilladelse til Reise paa kortere Tid, i det Hojeste

14 Dage, skal han soge hos vedkommende Postexpe-

ditor, paa længere Tid hos Postmesteren; dog kan han

i paatrængende Tilfælde tiltræde Reisen strax, imod at

Indberetning derom gjores til Postexpeditoren, og maa

han i alle Tilfælde drage Omsorg for, at en paalidelig

Person i hans Fraværelse og paa hans Ansvar kan

besorge de mulig forefaldende Postforretninger,

§ 5, De til Postens Fremforelse nodvendige Post*
forere antages af Postmesteren i Forening med ved-

kommende Amtmand (§ 1) efter Kontrakt, i hvilken
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nua fastsættes Befordringsinidlerne, Afgangstiden, Vejen, 1872.

der skal passeres, Hviletiden og Hvilestederne, hvor 3. Maj.

der skal vexles Post, Bef'ordriugstiden, Betaliagsvil-
-^'^^

kaarene, og paa hvor lang Tid Kontrakten er indgaaet

(mindst paa 1 Aar).

Det inaa endvidere ved Kontrakten, under Straf

af nærmere fastsatte Boder, der bestemmes til visse

Kvotadele af den orakontraherede Betaling for Touren,

og i Gjentagelsestilfælde af ojeblikkelig Afskedigelse,

strengt forbydes Postforerne at medtage Nogetsomhelst

udenfor Postkasserne eller Posttaskerue.

Afgaar Postforeren ikke til den fastsatte Tid, er

Befordringsmidlet ikke af foreskreven Beskaffenhed,

liar han uden skjellig Grund passeret en andeu Vej

end den fastsatte, er han uden tilstrækkelig Aarsag

forsinket underveis elJer har opholdt sig for længe paa

et Sted, eller har han overhovedet handlet imod nogen

af de i Kontrakten fastsatte Bestemmelser, ifalder han

en i Kontrakten nærmere fastsat Bode. Have derimod

Naturforhold eller andre ham utilregnelige Aarsager

været Skyld i, at han har maattet afvige fra de ved

Kontrakten indgaaede Betingelser, maa han for at

undgaa Ansvar godtgjore Tilstedeværelsen af disse Aar-

sager ved en troværdig Mands Attest, der bliver at

afgive til den nærmeste Postexpedition.

Der medgives Postforeren en Styk-, Time- og

Vægtseddel, der vil være at paategne paa enhver Post-

expedition og ethvert Brevsamlingssted, han berorer.

De kontraktmæssig vedtagne Boder dikteres Post-

foreren af Postmesteren; dog er han berettiget til at

indanke Sagen til Landshovdingens Afgjorelse.

Til de Breve, som Beboerne maatte onske at af-

give til Postforeren underveis paa dennes Reise, med-

forer han en med Postskilt forsynet Taske, der aabnes

paa enhver Postexpedition og ethvert Brevsamlings-

sted, han berorer. Det nævnte Postskilt tjener Post-

foreren til Legitimation.

-
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1872. § 6. Forsendelsen finder Sted:

3. Maj. a) mellem Postexpeditionerne indbyrdes og mellem

disse og Postkontoret i Reykjavik i dertil indret-

tede Kasser, forsynede med Laag, til hvilke Kasser

kun Expeditorerne ere i Besiddelse af Nogler;

b) mellem Brevsamlingsstederne og de nærmeste tvende

Postexpeditioner (eller Postkontoret i Reykjavik)

i Tasker, forsynede med Laas, til hvilke kun Post-

foreren og de vedkommende Postexpeditorer have

Nogle.

Desforuden medforer Postforeren en Taske, hvori

de underveis mellem Poststederne modtagne lose Breve

kunne nedlægges. Disse udtages da paa forste Post-

sted, hvortil han kommer, og behandles der paa fore-

skreven Maade.

For at kunne blive afsendte med forste Post maa

Forsendelserne være indleverede sildigst 2 Timer for-

inden Postens Afgang fra Postkontoret, 1 Time for-

inden Afgangen fra Postexpeditionerne og V2 Time

forinden Afgangen fra Brevsamlingsstederne,

§ 7. Der etableres 3 Hovedpostrouter, nemlig;

1. mellem Reykjavik og Isafjord over Stykkisholm,

IL mellem Reykjavik og Djnpavog (Berufjord) over

Akureyri,

III. mellem Reykjavik og Djnpavog (Berufjord) over

Kirkjubær Kloster,

Den under I nævnte Post (Vesterlandsposten) skal
h

lægge Vejen over:

Mosfell (Kjos Syssel),

Saurbær (Hvalfjardarstrond, Borgarfjords Syssel),

Hiardarholt (i Stafholtstuufferne),)

^\ ^ [
(Myra Syssel ,

Stadarhraun J
' ^

Miklaholt (Hnappadals Syssel),

til

Stykkisholm

;

og videre over

Breidaboistad paa Skogarstrond (Snæfellsnes Syssel),
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Kvennabrekka ) , „ 1872.

Hjardarholt j
^^'^^

3. Maj.

Bær i Reykholasveit (Bardastrands Syssel),

Vatnsfjord i Isafjords Syssel

til

Isafjord.

Den under II nævnte B[ovedpost^(Nord- og Oster-

Jaudsposten) skal ]ægge Vejen over:

Mosfell,

Saurbær,

Hjardarholt )

n • AT ^ j 1 i
^y^^ Syssel),

tivammur i Nordurardal J

Meiar (Stranda Syssel),

Thoroddsstad

Stadarbakki

Lækiaraot ^ r>

p, , > (Hunavatns Syssel),
bveinstadir I

.Reykir

Bolstadarhlid

MkZr }
(Skagafjords Syssel),

Steinstadir
j ^

Fridriksgava j
^ ^ ^

til

Akureyri

og derfra videre over

Hals

Ljosavatn

Grenjadarstad]> (Thingo Syssel),

Reykjahlid

Grimstadir

Egilstadir i Norder Mula Syssel

til

Eskefjord,

Heydalir,

Djupavog,
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1872. Den under III nævnte Hovedpost (Sonderlands-

3, Maj. posten) skal lægge Vejen over;

Hraungerdi (Arnes Syssel),

VoIIur
I (Kangarvalla Syssel).

Skogar
j

Myri
(Vester Skaptafells Syssel),

til

Kirkjubær Kloster

og derfra videre over

Sandfell

Kalfafellsstad
, ^.^ . n.

}
(Oster Skaptafells Syssel)

xSjåTU Elll 6 S

Stafafell

til

Djupavog.

§ 8. Forelobig etableres folgende Siderouter:

a. Gullbringa Syssel Posten mellem Reykjavik og

Keflavik over Havnefjord og Kalfatjorn;

b. Bardastrands Syssel Posten mellem Bær i Reyk-

holasveit og Bildudalur over Brjamslæk;

c. Stranda Syssel Posten mellem Bær ogStadur i Stein-

grimsfjord;

d. Snæfellsnes Syssel Posten mellem Miklaholt og

Budir over Stadastadur;

e. Isa^ords Syssel Posten mellem Isafjord og Thing-

eyri ved Dyratjord over Holt i Onundarfjord;

f. Skagastrands Posten mellem Sveinstadir og Hola"

nes over Hjaltabakki og Hoskuldstadir

;

g. Hofdastrands Posten mellem Miklibær og Hofsos

over Hjaltastadir og Vidvik;

h. Thingo Syssel Posten fra Grenjadarstadur til Sauda^

nes over Husavik, Skinnastadir og Prestholar;

i. Norder Mula Syssel Posten fra Egilsstadir ovef

Fossvollur til Vopnafjords Handelssted;

k. Sonder Mula Syssel Posten fra Egilsstadir til Seydis^

fjord;



Bekjendtgj. om Postvæsenet paa Island. 821

Vestmanno Posten fra Vollur til Kross i Rangar- 1872.

valla Syssel. 3- Maj.

Paa samtlige i § 7 og i nærværende Paragraf

nævnte Poststeder oprettes, forsaavidt de ikke ifolge

§ 2 ere Postexpeditioner, Brevsauilingssteder.

§ 9. Paa ethvert Brevsamlingssted, Postexpedi-

tion samt Postkontoret i Reykjavik skal der til Publi-

kums Afbenyttelse henligge et Exemplar af Forord-

ningen om Postvæsenet og af nærværende Bekjendt-

gjorelse, der desuden vil kunne erholdes tilkjobs paa

enhver Postexpedition og Postkontoret for 8 Sk. pr.

Exemplar.

Forandringer i og Tillæg til Bekjendtgjorelsen

ligesom ogsaa Oprettelse, Nedlæggelse eller vigtige

forandringer af regelmæssige Poster ofifentliggjores paa

*ien for deslige Bestemmelser hensigtsmæssigste Maade,

navnlig gjennem Bladene og ved Fremlæggelse paa alle

Poststeder. De Bestemmelser om Postens Benyttelse,

<ier tilstilles Posthusene fra Postbestyrelsen, skulle dog

vasre gjældende, selv om de endnu ikke ere offentlig-

gjorte, imod at de paa Forlangende forevises "Ved-

kommende,

Det er Postbetjentenes Pligt paa Forlangende saa-

^idt muligt at give mundtlig Oplysning og Vejledning

nied Hensyn til Posternes Afbenyttelse, naar Saadant

kan ske, uden at de ovrige Postforretninger derved

'^tllborlig forstyrres eller forsinkes.

Ved den for Posterne anforte Afgangstid forstaas

^^n tidligste Tid, Afgangen kan finde Sted, idet

Postvæsenet forbeholder sig at lade Afgangen ske senere

at afvente andre Poster, ligesom denne selvfolgelig

•^gsaa vil kunne forsinkes ved Naturforhold eller deslige.

Mellemstationerne afhænger Posternes Afgangstid

deres Ankomst til Poststedet, da deres Ophold paa
^^^tQ iiiaa være saa kort som muligt.

Det paaligger ikke Postexpeditorerne eller Brev-

^^Qilerne at holde nogen bestemt Kontortid, men de

XXI. B. 21
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1872. ere pligtige til at vise Publikum al mulig Iraodekoni-

3. Maj. men baade med at modtage Postforsendelser^ der ind-

leveres til Forsendelse med Posterne, og med at ud-

levere saadanne, der ere ankomne med Posterne, til

Vedkommende,

§ 10. Postvæsenet paatager [sig ikkun at frem-

fore Postforsendelserne til det Poststed, hvortil de ere

adresserede, og dersteds at udlevere dem til Adres-

saterne, som selv have at sorge for Forsendelsernes

Afhentning. Saavidt ske kan uden Udgift for Post-

væsenet, ere dettes Betjente imidlertid forpligtede til

at meddele vedkommende Adressater Underretning om,

at Postforsendelserne ere ankomne til dem; ligeledes

ere de forpligtede til, naar Modtagere af deslige For-

sendelser have anmodet dem om at besorge disse af-

leverede til dem for deres egen Regning, at foranstalte

det i saa Henseende Fornodne,

§ 11. Postvæsenet modtager, befordrer og af-

leverer i Henhold til de nedenanforte Regler Breve,

Pengebreve og Pakkesager mellem alle Postexpeditiouer

og Brevsamlingssteder i Landet samt til og fra Post-

kontoret i Reykjavik.

Endvidere paatager Postvæsenet sig Besorgelsen

af Lokalforsendelser, o: Forsendelser, som indleveres

til et Posthus for derfra at udleveres til Adressater,

der bo i dette Posthuses eget Distrikt, og som afhente

deres Postsager der. For saadanne Lokalforsendelser

erlægges Halvdelen af de i Forordning om Postvæsenet

for almindelige Forsendelser fastsatte Portobelob og

Gebyrer, medens de i alle andre Henseender ere samme

Regler undergivne som disse.

§ 12. Til de Gjenstande, der ere aldeles ude-

lukkede fra Postbesorgelse (Forordning om Postvæsenet

§ 4) henregnes navnlig Forsendelser med Krudt, Fyr-

værkerigjenstande, Knaldsolv, Skydebomuld, Fosfor, alle

Arter af Svovlstikker, Skedevand, Svovlsyre, Saltsyre,

andre ædende Syrer, Nafta, Sprængolie og ladte Skyde-

vaaben.
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Opstaar der Mistanke ora, at en Forsendelse inde- 1872.

holder Gjenstaude, hvis Befordring er forbunden med 3. Maj.

f'are, ere Postvæsenets Betjente berettigede til at nægte

Modtagelsen eller standse Befordringen samt forlange,

at Afsenderen, for at Forsendelsen kan blive besorget,

Ved skriftlig Angivelse af Indholdet skal oplyse, at

dette ikke er af en farlig Beskaffenhed.

Blive Forsendelser med farligt Indhold modtagne

til Postbesorgelse, fordi Indholdet er fortiet eller falsk

angivet, og der derved opstaar nogen Skade, er Af-

senderen forpligtet til at erstatte Postvæsenet ikke

^iene de Belob, dette mulig skal udrede i Erstatning

for andre ved saadan Leilighed beskadigede Postfor-

sendelser, men ogsaa Skade, som derved tilfojes Lo-

kaler, Rekvisiter, Transportmidler osv.

Saavel de ovenonihandlede farlige Sager som andre

^''a Postbesorgelse aldeles udelukkede Gjenstaude (Gjen-

^Unde, hvis Ydre frembyder noget Ulovligt, Usomme-
^^gt eller Fornærmende, ildelugtende Gjenstaude) kunne,

^orsaavidt de ere modtagne af Postvæsenet, forlanges

Snarest mulig afhentede af Afsenderen, naar det ikke

nodvendigt strax at tilintetgjore dem. Kan Afsen-

deren ikke findes, eller undlader han at efterkomme

Postvæsenets Opfordring til at afhente Sagerne, ville

disse efter vedkommendp Postfunktionærs Bestemmelse

^^ten blive tilintetgjorte eller bortsolgte. Afsenderen

i saadanne Tilfælde altid være forpligtet til at til-

^^are den fulde taxtmæssige Porto for Forsendelsen,

l^^fsaavidt Portoen ikke dækkes ved det ved Salget

^Qdkorane Beldb.

§ 13. Om en Postforsendelse skal heufores til

'lose Breve«, »Pengebre\^e" eller »Pakkesager«, beror

dens ydre eller udtrykkelig angivne Beskaffenhed;

^^en Afsenderen kan ikke fordre, at en Forsendelse,

efter sin Beskaffenhed henhorer til Brevpostsager,

^kal befordres som Pakkepostforsendelse eller oin-

^endt.

21*
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1872, 1. Gjenstande, der onskes henregnede til »loseBreve*i

3. Maj. skulle have en flad Form ; de maa ikke være tyk'

kere end 1 Tomme og ikke storre end en Folio-

side af et almindeligt Ark Skrivpapir. Med Hensyn

til Formen og Tykkelsen kan der tilstedes Und-

tagelse i Henseende til saadanne Forsendelser,

der omhandles i Forordn, om Postvæsenet § 8 a,

Nr. 2.

Enhver Brevforsendelse, der onskes behandlet

som »anbefalet Brev«, skal paa Forsiden (Adresse-

siden) tydelig være paategnet »Anbefales«, »Re-

kommanderes« eller »NB«.

2. For at en Forsendelse skal kunne afgaa som

Pengebrev, maa den i Omfang ikke være storre

end et almindeligt Brev. Ethvert Pengebrev skal

derhos paa folgende Maade være indpakket, kon-

voluteret og forseglet;

a. Forinden Pengene og Værdipapirerne nedlægges

i Konvoluten, skulle de være indpakkede i

Konceptpapir eller andet ligesaa stærkt Ma-

teriale, der er lagt saaledes, at det paa alle

Sider slutter tæt om hele Indholdet.

b, Konvoluten skal bestaa af Konceptpapir elier

andet ligesaa stærkt Materiale. Den skal, naaf

den er udslaaet, have Form som hosstaaendfi

Tegning A og, naar den er sammenlagt og for-

seglet, som Tegning B, og være af en saadao

Storrelse, at den slutter tæt om Indholdet paa

alle Sider.

A. B.
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c. Der skal fra Afsenderens Side være paatrykt 1872.

ethvert Pengebrev, der indleveres, uden at Be- 3. Maj,

lobet skal eftertælles, 5 Laksegl, der anbringes,

saaledes som paa Tegningen B er antydet.

Paa Pengebreve, hvis Indhold eftertælles ved

Indleveringen, anbringes derimod 3 private Segl

og 2 Postsegl.

Intet Pengebrev maa af Mont indeholde

mere end 4 Rd. i Enkelt- eller Dobbeltdalere,

80 Sk. i Markstykker, 12 Sk. i Firskillinger,

3 Sk. i Enesteskillinger, j 1 Halvskilling og i

Guldmont 25 Rd.

Forsendelser, der blot have Paategning om

at indeholde Papirer lydende paa en vis Sum,

men paa hvilke der ikke findes en formelig

Værdiangivelse, betragtes ikke som Pengebreve.

3. Med Hensyn til Pakkesager (hvortil ogsaa^henregnes

saadanne Mont- og Værdiforsendelser, der ikke kunne

betragtes som Pengebreve) gjælde folgende Regler:

a. For at en Pakkeforsendelse skal kunne for-

langes besorget af Postvæsenet , maa dens

Længde ikke være mere end 18 Tommer og

dens Hoide og Brede ikke mere end 9 Tom-

mer samt dens Vægt ikke overstige b Pund.

Vægtbestemmelsen gjælder dog ikke med

Hensyn til Montforsendelser, der modtages til

Besorgelse, naar Vægten ikke overstiger 16

Pund. Naar Posterne paa Grund af Aarstiden

maa fremfores til Fods, modtager' Postvæsénet

til Besorgelse ikkun Pakkesager, hvis Vægt

ikke overstiger 2 Pund, henholdsvis for Mont-

forsendelser o Pund , og maa derhos For-

sendelsernes Form og Storrelse være saadan,

at de kunne befordres i Posttaskerne, Disse

Regler gjælde ogsaa om Pakkeforsendelser, der

indleveres til Besorgelse paa Brevsamlings-

stederne. Hvorvidt der i enkelte Tilfælde kan
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tilstedes nogen Overskridelse af Vægten eller

Omfanget, afgjores af den Postfunktionær, til

hvem Indleveringen finder Sted.

Imedens samtlige Brevforsendelser ubetinget

besorges med den forste efter Indleveringen

afgaaende Post, er indtil videre Pakkeforsen-

delsernes Befordring med denne betinget af, at

der haves fornoden Plads hertil. De Pakke-

forsendelser, der saaledes ikke kunne fremfores

med den forste efter deres Indlevering afgaa-

ende Post, befordres med den næste Post, for-

saavidt ikke Afsenderen, hvem Underretning

om, at Forsendelsen ikke har kunnet besorges,

uopholdelig bor meddeles, onsker den tilbage-

leveret, i hvilket Tilfælde den erlagte Porto

bliver at tilbagebetale ham. Ved Afgjorelsen

af, hvilke Pakkesager der i det omhandlede

Tilfælde blive at befordre med den forst af-

gaaende Post, og hvilke det bliver nodvendigt

at opsætte til Fremforelse med næste Post,

gjor Indleveringstiden Udslaget, saaledes at de

forst indleverede Forsendelser blive forst at

expedere,

Naar Konvoluter eller lignende Omslag inde-

holde Sager med angiven Værdi, der ikke ere

Penge eller ^Værdipapirer, og saaledes henhore

til Pakkesagerne, skulle de være saaledes til-

lukkede elier forseglede, at Indholdet ikke kan

berores, uden at Forsegling eller Omslag be-

skadiges.

Naar Papirpenge eller Værdipapirer sendes som

Pakkesager, skulle de forst indsvobes i stærkt

Papir, der til alle Sider tæt omslutter Ind-

holdet. Dette indpakkes dernæst i Pakpapir

eller andet ligesaa stærkt Materiale, og Pakken

orasnores med holdbart, ikke sammenknyttet

Seglgarn eller Baand, der paa Midten af Pak-
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kens Forside og Bagside er sammenholdt ved 1872.

at slaas i Knude. Paa Bagsiden gjores En- 3- Maj.

derne af Omsnoringen saa lange, at Seglene

kunne blive anbragte herpaa. Foruden Af-

senderens 2 Segl anbringes, naar Belobet bliver

eftertalt af Posthuset, desuden 2 Postsegl paa

Pakken.

d. Montforsendelser skulle efter folgende Regler

være indpakkede i formelige Ruller, Pakker

eller Poser.

I hver enkelt Pakke eller Rulle maa af

' Mont ikke være en storre Sum end til en Vægt
' af 16 Pund- Pengeindholdet skal forst være

fast sammenpakket, fuldstændig indsvobt i

stærkt Papir og omsnort. Den udvendige Ind-

pakning af Pakkerne eller Rullerne skal bestaa

af Læder, Skind eller stærkt, mindst dobbelt

omsvobt Lærred eller Voxdug, der er ombojet

ved Enderne og overalt sammensyet. Desuden

skal Pakken eller Rullen være omsnort med

ikke sammenknyttet Seglgarn, der idetmindste

paa 2 Steder er ombojet korsvis, og hvis Ender

tilligemed de ombojede Ender af Indpakningen

ere fastgjorte til denne ved Paatrykning af

Afsenderens Segl. Naar Belobet bliver efter-

talt af Postvæsenet ved Indleveringen, anbringes

desuden 2 Postsegl.

I hver enkelt Pose maa af Mont ikke være

en storre Sum end til en Vægt af 16 Pund.

Pengeposerne skulle bestaa af Læder, Skind

eller dobbelt~Lærred, eller ogsaa skal der være

anvendt 2 Poser, af hvilke den ene sættes saa-

ledes ind i den anden, at begges Somme ikke

ligge sammen. Enhver Som paa Pengeposer

skal vende indad. Poserne skulle være haardt

sammenbundne tæt over Indholdet med stærkt,

ikke sammenknyttet Seglgarn, hvis vedhængende
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Ender tæt ved Knuden fastgjores til selve Posen

ved Paatrykning af Afsenderens Segl. Naar

Belobet bliver eftertalt af Postvæsenet ved Ind-

leveringen, anbringes desuden 1 Postsegl.

For alle ikke ovenfor særlig nævnte Pakke-

sagers Vedkommende gjælder det som al-

mindelig Regel, at Forsendelserne skulle

være godt og forsvarlig indpakkede i et til

Indholdet, Vægten, Omfanget, Aarstiden og

Vejlængden svarende Materiale samt behorig

tillukkede, saaledes at de ikke ere udsatte for

at blive aabnede underveis af Uvedkommende.

Forsendelserne skulle, medmindre de ere af

ganske ringe Vægt, være forsynede med fast

og stærk OmsnSring. Foruden Træ- eller Blik-

kasser, Lærred, Skind, Voxdug, Bastmaatter

og desl. vil der vel til Indpakningen kunne

benyttes Papir, Pap- eller Spaanæsker, Kurve,

Straa osv, , men kun naar saadant Materiale

passer til den paagjældende Forsendelses Be-

skaffenhed.

Flydende Varer eller Varer, som kunne

afsondre Fugtigbed, modtages kun til Forsen-

delse i Kasser af Træ, Blik eller lignende Ma-
teriale; sker Forsendelsen i anden Indpakning,

fordi Postvæsenet ved Indleveringen var uvi-

dende om Indholdets eller Indpakningens Be-

skaffenhed, er Afsenderen forpligtet til at svare

til al deraf opstaaende Skade efter Reglerne i

§ 12. En lignende Indpakning som den for

flydende Varer anordnede maa være anvendt

ved Smor og lignende Fodevarer samt Glas og

lignende skrobelige Sager, naar Indpakningen

skal anses for hensigtsmæssig.

Enhver Pakkeforsendelse skal være forsynet

med behorigt Mærke, nemlig et Navn, Tegn

eller Nummer og derhos Navnet paa Bestem-
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melsesstedets Postkontor eller Possexpedition.

Det anbefales imidlertid for foroget

Sikkerheds Skyld at forsyne Forsen-
delsen med fuld Adresse. Paa Pakke-

sager, der in Jeholde angivne Penge eller Værdi-

papirer, skal tillige det angivne Værdibelob

være tilfojet. Mærket skal være fuldstændig

holdbart, skrevet med Blæk, Sværte eller desl.

(derimod ikke med Kridt, Blyant osv.); det

skal være anbragt paa solide vedbundne Pap-

stykker, Træplader eller desl, eller skrives paa

selve Gjenstanden eller Indpakningen. Pa-
pirsmærker ville kun blive antagne, naar

de ere anbragte med Lim eller KHster og ere

aldeles holdbare. Paa Forsendelserne maa der

ikke findes ældre Mærker.

g. Ved den i det Foregaaende udtrykkelig fore-

skrevne Forsegling fra Afsenderens Side skal

der være anvendt holdbart Lak og et formeligt

Signet (ikke f. Ex. en Oblattrykker, Mont eller

deslige),

h. Enhver Værdiangivelse paa Forsendelserne

skal være anfort i Landets Mont.

i. Paa det Adressebrev, der skal medfolge

enhver Pakkeforsendelse, skal foruden Adres-

seringen være anfort, hvad der raedfolger (Pakke,

Kasse osv.), Forsendelsens Mærke samt Vær-

dien, forsaavidt denne angives. Flere Pakke-

forsendelser kunne opfores paa ét Adressebrev,

men Værdiangivelsen maa anfores for hver en-

kelt Forsendelse for sig.

Udskriften (Adresseringen) paa Brevforsendel-

serne, Pengebrevene og Adressebrevene skal være

saa tydelig, bestemt og udforlig, at der hos Post-

betjentene ikke kan være Tvivl om, til hvilket

Poststed Forsendelsen skal dirigeres, ti! hvem den

er bestemt og til hvem den skal udleveres.
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1872. Onsker Afsenderen a£ en anbefalet Brevfor-

3. Maj. sendelse, et Pengebrev eller en Pakkeforsendelse

gjennem Postvæsenet at erholde Modtagerens Til-

staaelse derfor, skal Brevet, Pengebrevet eller

Adressebrevet paa Forsiden være tydelig paategnet:

»Modtagelsesbevis ouskes«. Modtagelsesbeviset

udfærdiges og medsendes af vedkommende Post-

betjent uden Betaling, men for Tilbagesendelsen

af det kvitterede Bevis forudbetaler Afsenderen

derimod Porto som for et tilsvarende almindeligt

Brev (Forordning om Postvæsenet § 8),

§ 14. Ved Anvendelsen af de i Forordning om

Postvæsenet § 10 indeholdte Bestemmelser om , for

hvilke Postforsendelser den Landskassen tilfaldende

Betaling skal erlægges forud, folges nedenstaaende

Regler.

1. De Stats- og kommunale Myndigheder, til hvilke

Forsendelserne i Almindelighed ikke maa afgaa

ufrankerede, ere efternævnte:

A, Statsmyndigheder,

De kgl. Ministerier og deres Afdelinger.

Hojesteret.

Landshovdingen.

Amtmændene.

Stiftsovrigheden.

Biskoppen.

Den kgl. islandske Landsoverret.

Underdcrastolene, Under5vrighederne og Politi-

mestrene,

Landfogden.

Sysselmændene og Administratorerne af det Staten

tilhorende Jordegods,

Landfysikus.

Distriktslægerne.

Provsterne.

Sognepræsterne.
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Forstanderen for Pastoralseminariet.

Rektor for den lærde Skole.

Postmesteren i Reykjavik,

Postexpeditorerne.

Postdampskibsexpeditionerne.

B, Kommunale Myndigheder.

Amtsraadene.

Amtmændene i deres Egenskab af Formænd for

Amtsraadene.

Sysselforstanderskaberne.

Sysselmændene i deres Egenskab af Formænd for

Sysselforstanderskaberne.

Byraadet i Reykjavik og dettes Formand,

Kommunalbestyrelserne i de ovrige Kjobstæder,

Repsforstanderskaberne.

C. Samtlige Statsmyndigheder og kom-
munale Myndigheder i Danmark og i

Udlandet,

Den ufrankerede Afsendelse til disse Myndig-

heder maa kun finde Sted, naar Afsenderen ikke

henhorer til de forannævnte Stats- og kommunale

Myndigheder og derhos paa Forsiden af Forsen-

delsen (for Pakkesagernes Vedkommende Adresse-

brevet) har anfort Paategningen »Befalet Beret-

ning« eller »Afæsket Erklæring (for Penge- og

Pakkeforsendelsernes Vedkommende »Befalet Ind-

sendelse«) samt forsynet denne Paategning med

sin egenhændige Underskrift. En Postforsendelse

betragtes ikke som adresseret til en Stats- eller

kommunal Myndighed, naar et Personnavn er an-

fort i Udskriften.

• Til de Breve, der ikke maa afgaa ufrankerede,

fordi de ere aabne osv., henregnes dels de Breve,

nied hvis Indhold Modtageren kan gjore sig be-

kjendt uden at bryde Forsegling eller Omslag,
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1872. dels de Brevforsendelser, udenpaa hvilke der

3,Maj. findes andre Tilkjendegivelser end Adressen og

Afsenderens Navn, Stilling og Bopæl.

3. Naar Breve med Ånbefalingspaategning ikke forud

ere fuldstændig frigjorte, betragtes og behandles

de som almindelige Breve, saaledes at der intet

Hensyn tages til Anbefalingspaategningen. Andre

Forsendelser, der ere Frankeringstvang undergivne

og desuagtet ikke forud ere fuldstændig frigjorte,

blive derimod enten tibageviste eller tilbageholdte

af Postvæsenet som uanbringelige.

4. Har Afsenderen ved Indleveringen af en Post-

forsendelse ikke betalt det fulde Taxtbelob, fordi

den modtagende Postfunktionær har opgivet dette

urigtigt, kan det for lidet beregnede Belob ikke

afkræves Modtageren,

5. Til "privaten Afsendere, som ere forpligtede til

at efterbetale de paalobne Postpenge for Forsen-

delser, der ikke ere indloste af Modtageren, hen-

regnes Enhver, der ikke ved den paagjældende

Afsendelse har repræsenteret en af de ovenfor

nævnte Stats- eller kommunale Myndigheder. Efter-

betalingspligten indtræder, naar Forsendelsen i ydre

uskadt Stand præsenteres for Afsenderen og der

foreligger en Erklæring fra Bestemmelsesstedets

Posthus eller Adressaten om, at denne vægrer sig

ved Indlosningen, eller fra Posthuset om, at For-

sendelsen ikke paa ordinær Maade kan bringes

ham i Hænde. Afsenderen kan ikke fri sig for

Efterbetalingspligten ved at give Forsendelsen eu

anden Adresse, og Postvæsenet er ikke forpligtet

til at soge at gjore sig betalt ved Realisation af

Forsendelsen, forinden det gjor Fordring paa Efter-

betaling.

§ 15.

1. Postvæsenet udfærdiger indtil videre til almindelig

Brug Frimærker:
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1) af blaa Farve til en Værdi af 2 Sk. 1872.

2) - rSd — — 4 — 3. Maj.

3) - bran — — 8 — ^"^
'

4) - gul — — 16 —
Naar et fuldt Hundrede af Frimærker kjobes paa

én Gang, gives Kjoberen 4 pCt. Rabat.

2. Frimærker skulle være til Salg paa Postkontoret

og enhver Postexpedition , saavel enkelte som i

storre Partier, Paa Brevsamlingastederne skal der .

idetmindste kunne erkoldes 2 og 4 Skillings Fri-

mærker, enkelte eller i smaa Partier; Brevsam-

lerne ere derhos forpligtede til paa Forlangende

og imod Forudbetaling med forste Post at skaffe

Frimærker, sem de selv ikke have, tilveje fra

Postkontoret eller en Postexpeditiou.

3, Den for Frimærker erlagte Betaling tilbagebetales

ikke af Postvæsenet med Tilbagelevering af Fri-

mærkerne; disse kunne derimod, naar de ere ube-

nyttede, ubeskadigede og aldeles rene, forlanges

ombyttede imod andre Frimærker af samme paa-

lydende Værdi. Frimærker tages ikke for gyldige,

naar de ere makulerede eller have et saadant Ud-

seende, at der opstaar grundet Formodning om,

at de tidligere have været benyttede til Frigjorelse

af Postforsendelser.

4, For Frimærker, der til Overflod ere paaklæbede,

yder Postvæsenet ingen Erstatning, hvorimod de

saavidt muligt ikke ville blive annullerede.

5. Frimærkerne anbringes paa Brevforsendelsernes,

Pengebrevenes og Adressebrevenes Forside i det

overste hoire Hjorne; dog anerkjendes ogsaa de

paa anden Plads af Forsiden anbragte Frimærker.

Undtagelsesvis (og navolig naar der ikke er Plads

paa Forsiden) anerkjendes ogsaa de paa Bagsiden

anbragte Frimærker, forsaavidt de bemærkes af

den afsendende Postexpedition. Postfunktionærerne

skulle yde Publikum fornoden Vejledning med
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1872. Hensyn til Anvendelsen og Anbringelsen af Fri-

3. Maj. mærkerne samt efter Afsenderens Anmodning an-

bringe Frimærkerne paa saadanne Forsendelser,

til hvis Frigjorelse Frimærkerne kjobes ved selve

Indleveringen.

6. Danske eller udenlandske Postfrimærker kunne

ikke anvendes til Frigjorelse af Postforsendelser,

som indleveres i Island.

7. Foruden de ovenomhandlede almindelige Frimærker

udfærdiger Postvæsenet Tjenestefrimærker til An-

vendelse ved de Postforsendelser, for hvilke der

i Henhold til Forordning om Postvæsenet § 12

ydes Erstatning af Landskassen, og ere med Hensyn

til dem de ovenfor anforte Bestemmelser gyldige,

medens der med Hensyn til deres Benyttelse og

Anvendelse fastsættes folgende særlige Regler:

A. De i § 14 nævnte Statsmyndigheder skulle i

nedennævnte Tilfælde, imod at erholde Godt-

gjorelse af Landskassen, paa det Offentliges

Vegne udrede Portoen for de Forsendelser, der

befordres med Posten, og som i Embedsanlig-

gender afgaa fra de vedkommende Statsmyn-

digheder:

1) til Kongen og Medlemmerne af det konge-

lige Hus;

2) til andre indenlandske og danske Stats-

myndigheder samt til udenlandske Stats-

myndigheder;

3) til kommunale Myndigheder (jfr. ovenfor

§ 14 B);

4) til andre end de under Nn 1—3 nævnte,

naar Afsendelsen finder Sted for at paa-

lægge statstjenstligt Hverv, affordre Be-

retning eller afæske Erklæring, og Forsen-

delsen (for Fakkesagers Vedkommende

Adressebrevet) derhos paa Forsiden er for-

synet med Paategningen »StatstjenstliL't
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Hverv«, ^Befalet Beretning« eller »Afæsket 1872.

Erklæring«. Afgaa de under Nr. 4 om- 3. Maj.

handlede Forsendelser i andre Anliggender

og navnlig indeholde

a. Svar paa Ansogniuger og Andragender

om Embede, Bestalling, Honorar, Benaad-

ning. Pension, Understottelse, Laan, Or-

lov, Reisetilladelse, Bevilling, Undtagelser

fra Love og Anordninger, Henstand med

Regnskabers og Intraders Indsendelse,

Indfødsrets Meddelelse, Losning af det

undersaatlige Forhold osv.,

b. Svar paa Foresporgsler, der ere skete i

Sporgerens Interesse,

c. Forsendelse af Lonninger og Honorarer

til Embeds- og Bestillingsmænd samt af

Pensioner og Understottelser,

d. Forsendelser, som ikke i Statens Inter-

esse, men udelukkende i vedkommende

Instituts egen Interesse afgaa til Pasto-

ralseminariet, den lærde Skole, Stifts-

bibliotheket og desl.,

e. Brevvexling, der i Nyderens eller Yderens

Interesse finder Sted om Præstetienden;

£ Brevvexling om private Kirker og Jorde-

gods, forsaavidt den ikke finder Sted i

Statens, men i Ejerens Interesse,

g. Brevvexling om Skiftesager samt Skifte-

og Overformynderimidlers Forsendelse,

forsaavidt den ikke sker i Statens In-

teresse,

h. Erindringsskrivelse om Skatters Indsen-

delse,

i. Forsendelser af Sagforernes Salær i of-

fentlige og beneficerede Sager,

k. Forsendelser af Amtsrepartitionsfondenes

Penge fra Oppeborselsbetjentene,
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1872. ]. Tilbagesendelse af Obligationer, der fri-*

3- Maj. villig ere indsendte til Ombytning eller

have været stillede til Sikkerhed for

offentlige Oppeborsler,

inaa Postforsendelserne ikke frigjores

paa Landskassens Regning (ved Tjeneste-

frimærker), naar de sendes fra Statsmyn-

digheder til Andre end de i § 14 nævnte

Stats- eller kommunale Myndigheder.

B. Ligeledes skulle de nævnte Statsmyndigheder

imod at erholde Godtgjorelse af Landskassen

paa det Offentliges Vegne udrede Porto for de

Forsendelser, der befordres med Posten ogan-

komme til dem

1, fra Andre end de under Litr. A 2 og 3

Nævnte, og som ikkun angaa befalet Be-

retning eller afæsket Erklæring (uden Hen-

syn til om Beretningen er befalet eller Er-

klæringen begjært for det enkelte Tilfælde

eller i Almindelighed) samt derhos ere paa-

tegnede »Befalet Beretning", -'Afæsket Er-

klæring« (for Penge- og Pakkeforsendel-

sernes Vedkommende »Befaletlndsendelse«),

hvilken Paategning skal være anbragt paa

Forsendelsens (for Pakkesagernes Vedkom-
mende Adressebrevets) Forside og egen-

hændig underskreven af Afsenderen;

2. fra udenrigske Statsmyndigheder.

I andre Tilfælde, end hvor. det efter det Foran-

forte utvivlsomt er tilladt, maa Statsmyndighederne

under Ansvar efter Postforordningens § 14 ikke paa

Statens Vegne udrede Portoen for Tjenesteforsen-

delser.

Betalingen for de i Postforordningens § 8 om-

meldte Ydelser, som tilfalder Postfunktionærerne, kunne

Statsmyndighederne ikke fordre erstattede.
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§ 16. Tjenestefrimærkerne, af hvilke der udfær- 1872.

diges to Slags, nemlig 3. Maj

1) af gron Farve til en Værdi af 4 Sk.

2) - lysviolet — - - _ _ 8

kunne af de i § 14 nævnte Statsmyndigheder erholdes

tilkjobs paa Postkontoret i Reykjavik og i alle Post-

expeditionerne, og meddele disse Kjoberen Kvittering

herfor uden Betaling. De saaledes erhvervede Kvit-

teringer benyttes af Kjoberen som Regnskabsbilag og

indsendes halvaarlig til Landshovdingen, ledsagede af

en af den paagjældende Embedsmand paa Tro og Love

affattet og egenhændig underskreven Forklaring om,

hvor mange Tjenestefrimærker han havde i Behold fra

forrige Regnskabstidsrum, hvor mange der ere ind-

kjobte i det Tidsrum, for hvilket Kvitteringerne ind-

sendes, hvor mange der ere forbrugte i dette Tidsrum,

og hvor mange der haves i Behold ved Udgangen af

Tidsrummet.

Vedkommende Statsmyndighed kan, naar den for-

langer Erklæring og Beretning eller forventer anden

t»efalet Indsendelse, tilstille Vedkommende de til Frem-

sendelsen fornodne Tjenestefrimærker.

De indkjobte Tjenestefrimærker skulle af vedkom-

^nende Embedsmand opbevares saaledes, at de ikke

liunne blive benyttede af Uvedkommende.

Den paagjældende Embedsmand bærer Ansvaret

^^^s at de under hans Tjenesteforsegling eller med den
i sammes Sted trædende Paategning afgaaende For-

sendelser, ved hvilke der er anvendt Tjenestefriraærker,

kirkelig egne sig til saadan FrigjOrelse i Henhold til

^e ovenfor anforte Regler.

Det paaligger enhver Statsmyndighed ved Mod-
*^agelsen af Forsendelser, ved hvilke der er anvendt

Tjenestefrimærker, at kontrollere, om Forsendelserne
ave egnet sig til Frigjorelse paa saadan Maade, og,

Qaar nogen Urigtighed i saa Henseende bemærkes, at

XXI. B. 22
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1872. anmelde det for Afsenderens nærmeste Foresatte eller,

3. Maj. naar Forsendelsen er afgaaet fra Landshordingen, da

for denne selv,

Forsaavidt de i § 15 B ommeldte Forsendelser

indgaa ufrankerede til en Statsmyndighed, kan denne

forlange Kvittering for Portoen paa en Blanket eller i

en af den paagjældende Statsmyndighed anskaffet og

udfyldt Bog. Denne Kvittering bliver da Regnskabs-

bilag for Statsmyndigheden og behandles som de oven-

for omhandlede Kvitteringer.

Paa Forlangende af vedkommende Statsmyndighed,

eller naar der skulde opstaa Tvivl om Rigtigheden af

den af en Statsmyndighed indsendte Portoregning, vil

der af vedkommende Postexpeditor eller Postkontoret

være at fore en af den paagjældende Statsmyndighed

anskaiFet Kontrabog over de fra denne Statsmyndighed

afgaaende eller de til samme fra underordnede Embeds-

mænd, Bestillingsmænd eller Private ankommende For-

sendelser, ved hvilke der er anvendt Tjenestefrimærker,

samt over den Betaling, der af denne Statsmyndighed

erlægges ved Kjobet af Tjenestefrimærker.

§ 17. Almindelige, ikke anbefalede Brevforsen-

delser, ved hvis Frankering, Adressering og ovrige

Beskaffenhed der ifolge de derfor gjældende Regler

ikke er nogen Mangel, kunne enten nedlægges i de af
*

Postvæsenet i dette Ojemed ved enkelte af Posthusene

eller ombord paa Skibe, som fare i Paketfart fra is-

landsk Havn, anbragte Brevkasser eller formelig ind-

leveres paa Posthusene eller nedlægges i de af Post-

forerne paa deres Toure medhavende Tasker.

De ved Posthusene anbragte Brevkasser tommes

1/2 Time inden Postens Afgang derfra; de i Postforernes

Tasker nedlagte Breve udtages og behandles paa det

nærmeste Posthus strax efter Postens Ankomst til

dette.

Posthusene skulle ved Indleveringen ligefrem af-

vise saadanne Gjenstande, hvis Befordring er forbudt
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(Forordning om Postvæsenet § 4), eller som paa Grund 1872.

af deres Vægt eller Omfang ikke kunne blive besorgede 3. Maj.

(jfr. ovenfor § 13).
—

—

I saadanne Tilfælde, hvor det ved Indleveringen

kan ses, at Forskrifterne med Hensyn til Frankering,

Indpakning, Mærkning, Adressering, Konvolutering, For-

segling, Værdiangivelse, Adressebrev osv. ikke ere

iagttagne, skal Postbetjenten gjore opmærksom paa

Manglen, og Forsendelsen vil da ikke blive modtagen

eller besorget, forinden Afsenderen har foranlediget

Manglen afhjulpen. Dog kan Poststationen, naar en

almindelig Pakkeforsendelse (ikke Pengeforsendelse)

indleveres uden at være hensigtsmæssig indpakket,

modtage den til Besorgelse i mangelfuld Stand, naar

deraf ikke kan befrygtes Beskadigelse af andre For-

sendelser eller væsentlig Ulempe for Postens Expedi-

tion, og Afsenderen eller hans Bud derhos ved at under-

skrive en Paategning paa Adressebrevet erklærer, at

Pakken afgaar paa Afsenderens Risiko. Opstaar der

ved Indleveringen af en almindelig, ikke anbefalet Brev-

forsendelse grundet Formodning om, at den indeholder

Penge, skal Postfunktionæren — dog uden bestemt at

nægte Forsendelsens Besorgelse som almindeligt Brev —
saavidt muligt gjore Overbringeren opmærksom paa det

Ulovlige ved en saadan hemmelig Indlægning.

Det Postkontor eller den Postexpedition, som forst

modtager Forsendelser, der ere indleverede til en Brev-

samler eller en Postforer, kan reise Indsigelse paa

Grund af Forsendelsernes Beskaffenhed eller deres

mangelfulde Behandling fra Afsenderens Side og ganske

afvise dem, selv om Brevsamleren eller Postforeren

har modtaget dem uden Bemærkning,

Den Tilstaaelse for Indleveringen af anbefalede

Brevforsendelser, Pengebreve og Pakkesager, som paa

Afsenderes Forlangende skal meddeles dem uden særlig

Betaling (Forordning om Postvæsenet § 8), skal inde-

holde Angivelse af Adressaten , Bestemmelsesstedet,

22*
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1872. Forsendelsens Art, angivne Værdi og Vægt (forPakke-

3. Maj. sagernes Vedkommende) samt, om en Pengeforsendelses

Indhold er eftertalt, endvidere Værdien af de fra Af-

senderens Side anbragte Frimærker, den kontant er-

lagte Betaling
, Udfærdigelsesdatum og Underskrift

;

derhos kan Afsenderen forlange sig angiven som saa-

dan i Tilstaaelsen. Forsaavidt der ikke benyttes en

af Afsenderen selv leveret Bog eller Blanket, der maa

være indrettet og udfyldt paa den for Posthusene fore-

skrevne Maade, til Meddelelse af Tilstaaelsen, skal

denne udfærdiges paa trykte Blanketter,

Efterat Indleveringen har fundet Sted, kan Til-

staaelse kun forlanges meddelt, forsaavidt Afsenderens

Navn har været opgivet ved Indleveringen og han er

i Stand til nogenlunde bestemt at angive Indleverings-

dagen, samt naar Udfærdigelsen kan ske paa en for

Posthuset bekvem Tid.

Afsenderen kan forlange sig Tilstaaelsen meddelt

i flere Exemplarer, men maa i saa Fald betale 2 Sk.

for hvert Exemplar ud over det, der leveres ham uden

Betaling.

Forlanger Afsenderen ikke særlig Tilstaaelse for

Indleveringen af anbefalede Breve eller Forsendelser med

angiven Værdi, skulle disse, naar han onsker det, saa-

vidt muligt indfores i hans Nærværelse i den dertil

bestemte Protokol. Naar ved Indleveringen af des-

lige Forsendelser Afsenderens Navn opgives, vil dette

blive anfort i Protokollen.

Eftertælling af Indholdet paahviler som Pligt ikkun

Postkontoret og Postexpeditionerue, derimod ikke Brev-

samlerne, og det alene i folgende Tilfælde:

a. naar Forsendelsen er et [Pengebrev eller en Pakke-

forsendelse;

b. naar ladholdet er gangbar Mont (dog ikke mere

end 500 Rd. for én Forsendelse), Pengerepræsen-

tativer, Obligationer lydende paa Ihændehaver elier
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lignende Værdipapirer, der ere gyldige'i Hvermands

Haand;

c. naar Posthuset, forsaavidt Indholdet er fremmede

Penge eller Pengerepræsentativer, er i Stand til

at bedomme Indholdet, saaledes at dettes Over-

ensstemmelse med Værdiangivelsen kan bekræftes;

d. naar den fulde paalydende Sum af Indholdet er

angivet som Værdi paa Brevet eller Ådressebrevet.

Den, der indleverer en Forsendelse, hvis Indhold

skal eftertælles paa Posthuset, har Ret til at forlange,

at Eftertællingen finder Sted i hans Paasyn.

§ 18. Afsenderen kan, saalænge den af ham til

Postvæsenet afgivne Forsendelse er i dettes Værge,

erholde Forsendelsen tilbageleveret eller udleveret efter

en anden Adresse end den forst opgivne, naar Saadant

kan ske uden Forstyrrelse af Postens Expedition, og

naar Afsenderen behorig kan legitimere sig som saa-

dan. Posthuset kan derhos fordre behorig Tilstaaelse

for Tilbageleveringen, forsaavidt en saadan Tilstaaelse

ikke bliver overmodig ved Tilbagegiveise af et Post-

bevis.

Sker Tilbageleveringen, forinden Forsendelsen er

afgaaet fra Indleveringsposthuset, tilbagebetales ikkun

de kontant erlagte Frankobelob — og dette kun, for-

saavidt der ikke er anbragt Frimærker for disse Belob

— naar Tilbageleveringen fordres. Paaklæbede Fri-

mærker, der ikke alt ere tilintetgjorte, naar Tilbage-

leveringen forlanges, annulleres ikke.

I andre Tilbageleveringstilfælde er Afsenderen for-

pligtet til at tilsvare den fulde taxtmæssige Porto m. v,

§ 19. Enhver Forsendelse skal, forsaavidt Af-

senderen ikke ved Paategning paa samme udtrykkelig

har forlangt dens Besorgelse paa anden Maade, afgaa

med fcirste Post fra Indleveringsstedet, dog under Iagt-

tagelse af de i ovenstaaende § 13 Nr. 3 a nærmere
fastsatte Bestemmelser.
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1872. Ved forste Post forstaas ikke blot de ordinære

3. Maj. Landposter, men ogsaa de Tilfælde, i hvilke Post-

væsenet i Henhold til Forordning om Postvæsenet § 6

benytter Skibsleilighed til Postforsendelser.

Postforsendelserne dirigeres ad de Veje, der af

Postbestyrelsen foreskrives Posthuseue, medmindre Af-

senderen ved Paategning har antydet en anden Diri-

gering, der da saavidt muligt folges. Ved Dirigeringen

rette Posthusene sig strengt efter Udskriften, forsaa-

vidt denne giver tilstrækkelig Oplysning (selv om Af-

senderen f. Ex. ved Anforsel af Poststed har begaaet

en ligefrem Feiltagelse), medmindre vedkommende

Posthus fra Modtageren særlig er anmodet om at fore-

tage en anden Dirigering, Giver Udskriften ikke til-

strækkelig Oplysning, retter Posthuset sig efter den af

Postbestyrelsen givne Anvisning.

Bemærkes det under Befordringen eller Expedi-

tionen, at Forseglingen eller Tillukningen af en Brev-

eller Pengeforsendelse er gaaet op eller har lidt en

saadan Beskadigelse, der niuliggjor Udtagelsen af Ind-

holdet, skal vedkommende Postfunktionær i det forst-

nævnte Tilfælde tillukke Forsendelsen ved Paatrykning

af Postseglet, der dog maa anbringes saaledes, at Be-

skadigelsen fremdeles bliver synlig, og i det sidstnævnte

Tilfælde, saavidt muligt efter at have tilkaldt et Vidne,

forsyne Forsendelsen med ny Indpakning eller Tilluk-

ning, dog saaledes at den oprindelige bevares. I begge

Tilfælde skal der om det Passerede gjores Bemærkning

ved Paategning paa Forsendelsen.

§ 20. De af Postvæsenet til Besorgelse modtagne

Gjenstande blive af dette befordrede til det Posthus

(Postkontoret i Reykjavik, Postexpedition eller Brev-

samlingssted), hvortil de ere adresserede, og udleveres

dersteds til Adressaten eller den, som paa behorig

Maade legitimerer sig som befuldmægtiget af denne til

at modtage Forsendelsen. Postfunktionærerne have

med Hensyn til Bedommelsen af denne Legitimation



Bekjendtgj. om Postvæsenet paa Island. 343

at iagttage de i saa Henseende gjældende almindelige 1872-

Regler og ere berettigede til, naar de have nogen Tvivl 3. Maj,

herom, at forlange en skriftlig udfærdiget Fuldmagt,

Er en Forsendelse adresseret til Flere, kan Afleveringen

ske til en hvilkensomhelst af dem.

Er det tvivlsomt, hvem en Forsendelfie er bestemt

til, fordi der gives Flere af samme Navn, er vedkom-

mende Posthus berettiget til at lade den aabne af en

af de formentlige Adressater i en Postfunktionærs Over-

værelse, for om mulig ved Hjælp af Datering og Un-

derskrift at komme til Vished om, hvem der er rette

Modtager.

Anbefalede Breve, Pengebreve og Pakkesager er

Postvæsenet ikke forpligtet til at udlevere, forinden det

er i Besiddelse af behorig Kvittering fra rette Modtager.

Denne Kvittering kan forlanges meddelt enten derved,

at Modtageren med Blæk skriver sit Navn paa det

dertil bestemte Sted i Postvæsenets Boger, eller derved,

at Modtageren selv udfærdiger en formelig Kvittering.

Sker Tilfojelsen af Underskriften ikke i den udleverende

Funktionærs Paasyn, kan dens Rigtighed forlanges be-

kræftet ved to Vitterlighedsvidners Underskrift. '

Den udleverende Postfunktionær er paa Modtage-

rens Forlangende forpligtet til at blive tilstede saa-

længe, at Forsendelsens Ydre i Funktionærens Paasyn

kan blive besigtiget, samt — for Pengeforsendelsers

Vedkommende, hvis Indhold er eftertalt ved Indleve-

ringen, — saalænge, indtil Indholdet i Funktionærens

Paasyn kan blive eftertalt.

Postfunktionærerne ere ikke forpligtede til at ud-

levere Postforsendelser, paa hvilke der hviler Porto,

Betaling for Indpakning m. v., forinden disse Belcib,

der skulle være anforte med tydelige Tal paa Forsiden

— Portoen i danske Skilling — , ere erlagte.

Det paahviler ikke Postvæsenet at give særlig

Kvittering for den af Modtageren erlagte Betaling, und-

tagen i de Tilfælde, der nævnes i ovenstaaende § 16.
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1872. Besværinger over, at der er afkrævet for meget, bor

3. Maj. være ledsagede af Konvoluten eller Brevets Adresse-
^^^'^'^^^

side.

Den, der ikke onsker at modtage en til ham be-

stemt Forsendelse, maa erklære dette ved selve Ud-

leveringen og derved tilbagelevere Forsendelsen uaabnet

og uskadt. Paa samme Maade kan den, der paa en

Andens Vegne har modtaget en Postforsendelse, til-

bagelevere denne, uden at dette behover at ske ved

selve Udleveringen.

Postforsendelser, der feilagtig ere blevne udleve-

rede, kunne af Modtageren tilbageleveres til ethvilket-

somhelst Posthus,

For de Forsendelser, der tages tilbage af Post-

væsenet, tilbagebetaler dette de af Modtageren erlagte

Postpenge.

Posthusene ere forpligtede til efter Afsenderens

eller Adressatens Anmodning med forste efter dennes

Modtagelse afgaaende Post at afsende en til Stedet

adresseret Postforsendelse til et nyt Bestemmelsessted.

I andre Tilfælde, hvor Posthusene med tilstrækkelig

Sikkerhed vide, at en Adressat er afreist, samt hvor

han opholder sig, ere de ligeledes forpligtede til efter

bedste Skjon at eftersende de til ham ankomne For-

sendelser, naar disse ikke kunne afleveres til nogen

berettiget Modtager paa Stedet. Den i Videreforsen-

delsestilfælde nodvendige Omadressering og Mærkning

sker uden Betaling.

§ 21. En Postforsendelse betragtes som uan-

bringelig paa Bestemmelsesstedet:

a. naar Adressaten har nægtet at modtage den,

b. naar Postvæsenet ikke har kunnet opsporge Adres-

saten, og

c. naar Forsendelser have henligget i 6 Maaneder

uden at blive afhentede.

Saasnart en Postforsendelse kan betragtes som

uanbringelig, skal den tilbagesendes til Indleverings-
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posthuset med Angivelse af Grunden til, at den ikke

er besorget.

Det paaligger Posthuset paa Indleveringsstedet at

sorge for, at saavel de nævnte som saadance Forsen-

delser, der af en eller anden Grand ikke have kunnet

besorges paa eller afgaa fra Indleveringsstedet, snarest

mulig blive tilbageleverede til Afsenderne, forsaavidt

det er muligt at udfinde disse uden at aabne Forsen-

delserne. Denne Tilbagelevering foregaar efter de al-

mindelige Regler for Udlevering, saaledes at Afsenderen

i dette Tilfælde betragtes som Adressat (jfr. § 14

Nr. 5).

Kunne de uanbringelige Forsendelser heller ikke

bringes Afsenderen i Hænde, indsendes de gjennem

Postmesteren til Landshovdingen, som foranstalter dem

aabnede og behandlede af to af ham dertil særlig be-

skikkede, paalidelige Mænd, der have aflagt Ed paa,

at de ikke med deres Villie ville læse Andet af For-

sendelsernes skrevne Indhold end Datering og Under-

skrift. De Forsendelser, som ikke allerede have været

tilbudne Afsenderne, eller hvis Afsendere det forst ved

den nysnævnte Aabning lykkes at udfinde, afsendes

under Landshovdingens Segl med Udskrift til Afsen-

deren, for om muligt at bringes ham i Hænde efter de

ovenfor nævnte almingelige Regler.

De Forsendelser, der ikke efter de foranforte Be-

stemmelser have kunnet bringes Adressat eller Afsender

i Hænde, opbevares under Landshovdingens Forsegling

paa Postkontoret i Reykjavik og henligge sammesteds

W Afhentning i Overensstemmelse med de almindelige

Regler for Udlevering.

De sluttelig tilbageblivende ubesorgede Sager, der

ikke i Henhold til Forordning om Postvæsenet § 15

realiseres til Fordel for Postkassen, tilintetgjores, for-

saavidt de have henligget mindst 6 Maaneder, én Gang
varlig under Kontrol af de dertil beskikkede, ovenfor

nævnte Mænd.
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1872. Postfunktionærerne ere forpligtede til at drage

J. Maj. Omsorg for, at det ikke bringes til Uvedkommendes

Kundskab, fra eller til hvem der ankommer eller af-

gaar Postforsendelser, medmindre det alene sker i

selve Besorgelsens Interesse, og det paahviler dem der-

for ogsaa at opbevare Postforsendelserne saaledes, at

ingen Uvedkommende have Adgang til dem.

§ 22. Afgjorelsen af Sporgsmaalet om Postvæ-

senets Erstatningspligt og Erstatningens Storrelse vil

især komme til at bero paa, at det er tilstrækkelig

oplyst:

a. at en bortkommen Forsendelse, der ikke er ind-

fort i Postvæsenets Protokoller, paa Postvæsenets

Vegne er modtaget til Besorgelse af en til Mod-

tagelsen Berettiget;

b. naar der bemærkes Mangler i Pengeforsendelser,

hvis Indhold er eftertalt af Postvæsenet ved For-

sendelsens Indlevering,

at Manglen er godtgjort i den udleverende

Postfunktionærs Paasyn;

c. naar der findes Mangler i Pengeforsendelser, hvis

Indhold ikke er eftertalt af Postvæsenet ved Ind-

leveringen,

at Forsendelsens Ydre er blevet undersogt i

den udleverende Postfunktionærs Paasyn, og det

derved er godtgjort, om og hvorledes Konvoluten,

den ydre Indpakning eller Seglene vare beska-

digede, og

at Indholdet har været indpakket og konvo-

luteret aldeles overensstemmende med Forskrifterne

i § 13 Nr. 2 og 3;

d. naar der opdages Mangler i. Beskadigelse eller

Forvanskning af andre Pakkesagers Indhold,

at Forsendelsen ved Afleveringen er bleven

undersogt i den udleverende Postfunktionærs Paa-

syn og det derved er godtgjort, hvorvidt Indpak-
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ningen, Omsnoringen eller Forseglingen- var be- 1872.

skadiget eller Vægten forringet^ og 3. Maj

at Indpakningen, Forseglingen, Omsnoringen

osv,, forsaavidt den ikke har kunnet ses af Post-

væsenet ved Indleveringen, fra Afsenderens Side

har været udfort aldeles overensstemmende med

§ 13 Nr. 3;

e. naar Beskadigelsen af almindelige Pakkesagers

Indhold hidrorer fra Forsinkelse,

at denne Forsinkelse har været Postvæsenet

tilregnelig, og

at Indholdet ved Forsendelsens Indlevering

var af en saadan Beskaffenhed og i en saadan

Tilstand, at det vilde være kommet ubeskadiget

tilstede, naar Forsinkelsen ikke var indtraadt.

f. Naar der fordres Erstatning for Pakkesager, hvis

Indhold ikke er Penge, kan Postvæsenet forlange,

at Vedkommende skal bevise Rigtigheden af den

af ham angivne Storrelse af Skaden, eventuelt

derved at den vurderes ved 1 eller 2 sagkyndige

uvillige Mænd.

Erstatningsfordringen raaa reises af Afsender eller

Adressat enten ved skriftlig Henvendelse til Lands-

bt)vdingen eller ved mundtlig eller skriftlig Henven-
dt?lse til Posthuset paa Afgangs- eller Bestemmelses-

stedet. Tidsfristen, inden hvis Udlob Erstatningsfor-

dringen saaledes skal fremsættes for at blive tagen til

J'olge, regnes fra den Dag, Forsendelsen er indleveret

Postvæsenet. Naar en Forsendelse mangler, skal

^^^stemmeisesstedets Posthus, saasnart det kan ses,

*^vem Adressaten er, ved forste Leilighed underrette
ham herom, og, forsaavidt der er ankommet et Adresse-
^^ev, udlevere ham dette.

Naar Erstatningssagen er saaledes oplyst, at Post-
væsenet kan bestemme Erstatningsbelobet, skal dette

snarest mulig udbetales ved det Posthus, som er Ved-
lp

ommendes Bopæl nærmest, eller som han særlig har
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1872. angivet. Ved samme Leilighed tilbagebetales den er-

3. Maj. lagte Franko eller Porto, forsaavidt FVseudelsen er

bortkommen. Af de Belob, som det saaledes paa-

hviler Postvæsenet at udrede, svarer dette under ingen

Omstændigheder Renter.

Den, hvem Postvæsenet tilbyder delvis Erstatning

for en almindelig Pakkeforsendelse med udtrykkelig

angiven Værdi, kan i Stedet for at modtage dette Til-

bud fordre den angivne Værdi fuldt erstattet imod at

overlade Postvæsenet Forsendelsen til fri Raadighed.

Har Postvæsenet udredet Erstatning, fordi en For-

sendelse eller en Del af denne er bortkommen, og det,

hvorfor der er ydet Erstatning, atter kommer tilstede,

tilbyder Postvæsenet Vedkommende Gjenstanden, imod

at han tilbagebetaler Erstatningen og den mulig ydede

Portogodtgjorelse,

§ 23. Det paahviler Postvæsenet efter de neden-

for anforte Regler at besorge Tidender og Tidsskrifter,

paa hvilke der er abonneret gjennem Postvæsenet.

Denne Besorgelse bestaar i:

1. Modtagelse af Abonnement, den dermed forbundne

Oppeborsel, Afregning og Bestilling;

2. Modtagelse, Indpakning, Befordring og Udlevering

af Exemplarerne, efterhaanden som de udkomme

og afleveres til Postvæsenet.

Til Befordring skal benyttes enhver Leilighed,

Postvæsenet benytter til Brevbefordring.

Besorgelsen strækker sig til alle i Island ud-

kommende Tidender og Tidsskrifter , forsaavidt

hvert enkelt Nummer eller Hefte af disse ikke vejer

mere end 25 Kvint.

Den, der som Udgiver, Forlægger eller Kommis-

sionshandler onsker en Tidende eller et Tidsskrift an-

taget til denne Besorgelse, har forud skriftlig at an-

melde for Postvæsenet

a. Tidendens eller Tidsskriftets Titel;

1
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b. for hvilket Tidsrum Abonnement skal være bin- 1872,

dende; 3. Maj.

c. fra hvilken Tid Abonneraentstiden regnes;

d. hvor hyppig Tidenden eller Tidsskriftet agtes ud-

givet i hver Abonnementsteraiin

;

e. Abonnementsprisen for ikke Postabonneuter paa

Udgivelsesstedet;

f. om Udgiveren eller Abonnenterne skulle tilsvare

Portoen for de Exemplarer, hvorpaa der abonneres

gjennem Postvæsenet;

g. ved hvilket Posthus Exeraplarerne ville blive ind-

leverede;

h. hvem Postvæsenet skal betragte som Forretnings-

forer for Tidenden eller Tidsskriftet, forsaavidt det

ikke er den, der har underskrevet Anmeldelsen.

Enhver Forandring i foranstaaende Punkter skal

hurtigst mulig skriftlig anmeldes for Postvæsenet og i

alt Fald saa betimelig, at dette ved Udforeisen af de

det i saa Henseende paahvilende Forretninger kan tage

en saadan Forandring til Folge for den nærmest paa-

folgende Abonnementstermins Vedkommende.

Postbestyrelsen har derefter at forfatte en For-

tegnelse over samtlige Tidender og Tidsskrifter, hvis

Abonnement besorges gjennem Postvæsenet, og at drage

Omsorg for, at et Exemplar af denne Fortegnelse, der

bestandig holdes a jour, henligger paa ethvert Posthus

^il Afbenyttelse for Publikum, Posthusene skulle derhos

paa Forlangende mundtlig meddele enhver herhen-

horende Oplysning.

Portoen for Tidender og Tidsskrifter er efter For-

ordniug om Postvæsenet § 9 for hvert Nummer Sk.,

^og saaledes at der for Forsendelsen af de i et Fjer-

^»ngaar udkomne Nummere betales mindst 4 Sk. Por-
noen beregnes for hvert Exemplar og for hver Abonne-
Qientstermin for sig, og saaledes at Br5kskilling af-

J'undes op efter, og at der ikke indrommes nogen Porto-
Jiioderation i saadanne Tilfælde, hvor forskjellige Num-
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1872. mere af samme Blad besorges paa én Gang. Extra-

3. Maj. nummere medregnes ikke i Nummertallet, medmindre
""^^"^

deres Tal i den enkelte Abonnementstermin overstiger

Vs af det planmæssig bestemte Antal Nummere; i saa

Fald er Postvæsenet berettiget til af Udgiverne eller

andre Afsendere at forlange en Efterbetaling af 1/4 Sk.

for hvert saaledes besorget Extranummer. Har Post-

væsenet modtaget Abonnement paa en Tidende eller

et Tidsskrift, der uagtet den skete Anmeldelse aldeles

ikke er udkommet i den paagjældende Termin, er Post-

væsenet berettiget til hos den, der er optraadt som

Udgiver eller har indbudt til Abonnement, at beregne

sig til Gode V3 af det for Modtagelsen af Abonnement

m. V. for denne Termin fastsatte Vederlag. Ophorer

en Tidende eller et Tidsskrift at udkomme i Lobet af

Abonnementsterminen, er Postvæsenet berettiget til at

beregne sig en forholdsmæssig Porto m. v. for hver

Maaned, i hvilken Udgivelsen har fundet Sted. Por-

toen bliver, forsaavidt den skal tilsvares af Abonnen-

terne, at erlægge i Forbindeise med selve Abonne-

mentsbetalingen og, forsaavidt den skal tilsvares af

Udgiveren, at fradrage ved Afregningen med ham over

de for ham opkrævede Abonnementsbelob.

Afregningen med Vedkommende over den for ham

af Postvæsenet opkrævede Abonnementsbetaling finder

for hver Abonnementstermin Sted i L6bet af de sidste

14 Dage i Terminen ved det Posthus, hvor Exem-

plarerne ere indleverede til Besorgelse. Vedkommende

maa i Lobet af denne Tid tilstille det paagjældende

Posthus en til dette stilet Regning, hvori er anfort

(specificeret efter de forskjellige Bestemmelsessteder

eller under Et) Antallet af de paagjældende Exem-

plarer, hvilket Nettobeløb der skal udbetales af Post-

væsenet for hvert Exemplar, og de mulig udbetalte

Forskud, hvornæst Regningens Belob anvises til Ud-

betaling senest 3 Dage efter at den er kommen Post-

huset i Hænde. Ønskes Forskud paa Betalingen i
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Lobet at' Abonnenientsterminen, maa derom indgives 1872.

skriftlig Begjæring til Posthuset. S- 54aj.

Ophorer en Tidende eller et Tidsskrift at udkomme,

kan Regningen over den af Postvæsenet opkrævede

Abonneraentsbetaling under Iagttagelse af ovenanforte

Regler indgives, naar det sidste Nummer er udkommet.

I Regningen maa udtrykkelig være anfort, om en Del

og da hvilken af den for hele Terminen erlagte Abon-

nementsbetaling onskes tilbagebetalt til Abonnenterne.

Betalingen af saadanne Regninger finder forst Sted

efter nærmere Ordre fra Postbestyrelsen.

Den, der ved Postvæsenet onsker at abonnere paa

de i Avisfortegnelsea (jfr, ovenfor) opforte Tidender eller

Tidsskrifter, maa derom henvende sig til det Posthus,

hvorigjennem Tidenden eller Tidsskriftet onskes ud-

leveret. Abonnement kan forlanges tegnet ogsaa for;

en eller flere foregaaende Abonnementsterminer. Abon-

nementet betragtes forst som indgaaet, naar den fulde

Betaling er erlagt paa Abonnementspoststedet.

Postvæsenet er ikke forpligtet til at erindre Abon-

.

nenterne om Betalingens Erlæggelse, Abonnementets

Fornyelse osv. eller til at lade Betalingen indkræve;

men det er ikke Postfunktionærerne forment at erindre

Abonnenterne herom. For indbetalte Avispenge med-

deles paa Forlangende Kvittering gratis.

Som Abonnent betragtes den, der ved Betalingens

Erlæggelse har ladet sig protokollere som saadan,

uden Hensyn til om han derved i Virkeligheden har

handlet paa egne eller en Andens Vegne, Der kan

ved Abonneringen eller senere forlanges noteret en an-

den Modtager end Abonnenten.

Hovedbestillingen paa de Tidender og Tidsskrifter,

paa hvilke der er abonneret ved de forskjellige Post-

steder, afsendes fra disse med den sidste Post, der

afgaar for vedkommende Termins Begyndelse. Efter- ^

bestillinger skulle afsendes med den forste Post, der -

afgaar, efterat Abonnementet er indgaaet. Det Posthus,
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1872. som skal rekvirere de abonnerede Exeraplarer hos Ud-
3. Maj. giveren, skal tilstille denne skriftlig Rekvisition herom

inden 2 Dage efterat det har modtaget den paagjæl-

dende Bestilling.

Indleveringen til Postvæsenet af de hos Udgiverne

rekvirerede Exeraplarer, hvorpaa der er abonneret,

kan ske til en hvilkensomhelst Tid, naar Posthuset er

aabent for Ind- og Udlevering. Dog maa Exempla-

rerne, naar Udgiveren ikke selv besorger Indpakning,

Aftælling og Adressering, eller naar han forlanger Til-

staaelse for Indleveringen, for ubetinget at komme til

at afgaa med forste Post, være indleverede senest 1

Time inden den i § 6 fastsatte Slutningstid for Ind-

leveringen af andre Forsendelser.

Alle Exeraplarer af Tidender og Tidsskrifter, der

sora saadanne skulle besorges af Postvæsenet, skulle

ved Indleveringen være sammenfalsede i en for For-

sendelsen bekvem Form. Tillæg skulle være indlagte

i Hovednummeret, og tidligere udkomne Nummere, der

skulle medfolge ved den forste Sending af nye Exera-

plarer, skulle være sammenfalsede med disse.

Det paaligger Postvæsenet at besorge Aftællingen

og Indpakningen samt Adresseringen af Avispakkerne;

dog kan det efter Overenskomst med Posthuset tillades

en Udgiver eller Afsender selv at lade dette udfore.

Den Tilstaaelse, der af en Udgiver eller anden

Afsender kan forlanges meddelt ved Indleveringen af

Tidender og Tidsskrifter, skal indeholde Angivelse af

sammes Titel, Numraer og Aarstal, Indleveringsdag og

Tid samt Antallet af Exemplarerne, henholdsvis An-

tallet af Pakkerne og de Poststeder, hvortil disse ere

bestemte. Sker Indleveringen efterhaanden, udfærdiges

Tilstaaelsen for det hele Antal Exeraplarer under Et.

Ved Dirigeringen af Avispakker, disses Expedition

og de enkelte Exeraplarers Udlevering til de paagjæl-

dende Abonnenter folges sarame Regler som for andre

Postforsendelser,
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Er Postvæsenet overhovedet ikke i Stand til at 1872.

levere en Abonnent noget Nummer af den Tidende eller 3, Maj.

det Tidsskrift, hvorpaa han har abonneret, tilbagebe- * ^

taler Postvæsenet ham den hele for Abonnementster-

minen erlagte Betaling, Standser Tidenden eller Tids-

skriftet i Lobet af Abonneinentsterminen, tilbagebetaler

Postvæsenet Abonnenten en forholdsmæssig Del af den

erlagte Betaling. lovrigt yder Postbestyrelsen ingen

Pengeerstatning, hverken naar et Nummer ved Post-

væsenets Feil er kommet til at mangle og ikke kan

skaffes tilveje, eller naar der ved Bestillingen, Leve-

ringen eller Forsendelsen opstaar Forsinkelser, der

kunne tilregnes Postvæsenet, Det er en Selvfolge, at

Postbestyrelsen ikke overfor Abonnenter eller andre

Modtagere paatager sig noget Ansvar for Feil, der

falde Udgivere eller andre Afsendere til Last,

I folgende Tilfælde er Postvæsenet, naar der ikke

ligefrem foreligger nogen Forseelse fra dettes Side,

ikke forpligtet til at sætte sig i Bevægelse for at skaffe

det Manglende tilveje:

a. naar der findes Mangler ved tidligere udkomne

Numraere af saadaune abonnerede Exemplarer, der

have maattet optages i Efterbestillingerne;

b. naar der viser sig Mangler ved Tillæg eller saa-

danne ganske mangle;

c. naar andre Mangler, der ikke ere opdagede af Post-

væsenet selv, ikke anmeldes af Modtagerne senest

ved Modtagelsen fra Postvæsenet af det nærmest

paafolgende Nummer.

I alle disse Tilfælde kunne Postfunktionærerne vel

paatage sig at henvende sig til Afsendelsespoststedet,

og dette er i saa Fald forpligtet til at soge at skaffe

det Manglende tilveje; men Modtageren maa selv ud-

rede Omkostningerne ved Tilvejebringelsen og betale

Portoen for Rekvisitionen og Forsendelsen. I andre

Mangelstilfælde skulle Posthusene snarest mulig, og

XXI. B. 23
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saafremt det Manglende overhovedet kan erholdes hos

Udgiveren eller Afsenderen, soge at berigtige Manglen

uden Udgift for Abonnenten eller Modtageren.

Opdager Modtagelsesposthuset en Mangel ved Aab-

ningen af en Avispakke, der er indpakket, adresseret

•m. v, fra Udgiverens Side, kan Udgiveren ikke fordre

Betaling for at levere et Nummer istedetfor det mang-

lende.

Udgiveren eller Afsenderen af Tidender og Tids-

skrifter staar med Hensyn til disses Besorgelse alene

i Forbindelse med de Posthuse, hvor Indleveringen af

Exemplarerne finder Sted,

Postfunktionærerne skulle ved den her omhandlede

Besorgelse forholde sig fuldkomment upartiske og maa
ikke virke for en foroget eller formindsket Udbredelse

af enkelte Tidender eller Tidsskrifter i Modsætning til
|

andre; ikke heller maa de i Anledning af denne Be-

sorgelse modtage nogensomhelst Doucenr ellet Godt-

gjorelse af Udgivere eller andre Afsendere.

Det er forbudt Postfunktionærerne i ikke tjenst-

ligt Øjemed underveis at aabne de til andet Sted be-

stemte Avispakker eller paa Indleverings- eller An-

komstpoststedet at give Uvedkommende Adgang til de

til Andre bestemte Exemplarer. Ligeledes er det for-

budt de ved Postvæsenet Beskjæftigede at give uved-

kommende Trediemand Underretning om, hvem der ere

Modtagere af Tidender eller Tidsskrifter, eller hvilket

Antal Exemplarer af en Tidende eller et Tidsskrift der

besorges gjennem Postvæsenet.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Justitsministeriet den 3. Maj 1872.

4. Maj. Forordning om de islandske Landkommnners

Styrelse. Kjobenhavn den 4. Maj 1872. —
Isl. ForeBt og Kesol. Protok. 1872 Nr. 24, Lovtid, for Kgr.

Danmark 1872, Tillæget S. 73—87, jfr. Ministerialtid. f. Danm.

s
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1872 B. S. 358--66 og 1871 Tillæget S. 12-41; røindi um 1872,

stjomarmålefhi Islands lU, S. 394—432; Algreen-Ussings Lov- 4. Maj.

saml. 1872 S. 371-92; Ti&indi fra alf)ingi fslendinga 1873 II.—^--^

S, 374-94.^)

TilskipuQ um sveitastjorn å Islandi.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir a& Vjer hofum mebtekib {)egn]egt ålitsskjal Vors

trua al|)ingis um frumvarp, sem fyrir jDab hefir verib

lagt til tilskipunar um sveitastjorn å Islandi, bjo&um

Vjer og skipum fyrir å {)essa lei&:

1. gr. Stjorn sveitamålefna i sveitum Islands skal

falin å hendur hreppsnefnd i hverjum hreppi, syslunefnd

i sjsln hverri, og amtsrå&i i hverju amti.

A. Hreppsnefnd ir.

2. gr. I hreppsnefndinni skulu vera 3, 5 e&a 7

menn eptir stær& hreppsins og folkstolu; jieir skulu

kosnir af jjeim hreppsbiiuin, sem samkvæmt J^vi, sem

si&ar er mælt fyrir, hafa kosningarrjett.

Amtma&ar akve&ur, å&ur en kosning fram fer i

fyrsta skipti, hve margir hreppsnefndarmenn skuli vera

i hverjum einstokum hreppi, eptir at> hann um {)a&

hefir leitab ålits vel metiuna manna J)ar. Ef hrepps-

nefndin fer pess å leit eba samjjykkir J^aS, getur sysln-

nefndin breytt ^eirri toln nefndarmanna, sem j^annig

hefir veri^i sett.

^) Til nærmere Oplysning om Sagen kan efterses Ti&indi fra

all)ingi isleudinga 1853 S. 22-23, 27-34, 176, 468-506.

674-719, 859-64; 1855 S. 11, 20 -21, 588—639. 643-

66, 726-72, 776-84, 876-900, Vi&bætur Å. S. 3-30;

1859 S. 28, 76-88, 831-59, 965-82, 1161-64; 1865 1.

S. 118-19, 418-31, 464 og II, S. 199. 332, 347, 375;

1871 I, S. 7, 12. 14, 578-616, 834-59, 905 og II, S.

25-68. 339-58, 507-27, 558-87 (jfr. kgl. Bekjendtgj.

til Åltbinget 27. Maj 1857, 1. Juni 1861 og 31. Maj 1867

paa sine Steder i Lovsamling for Island),

23*
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1872. 3. gr. Kosningarrjett og kjorgengi til hrepps-

4. Maj. nefndar å hver biiandi maBur i hreppnum, sem hefir

6flekka& mannor&, er 25 ara a& aldri og er ekki oBrum

håbur sem hjii, ef hann si&asta åxih hefir haft fast afe-

setur i hreppnum og goIdi& til hans {)arfa, stendur

ekki i skuld fyrir t)eginn sveitarstyrk, og er fjår sins

rå&andi.

4. gr. Fe&ur og afkomendur mega ekki sitja i

hreppsnefndinni i senn.

5. gr. Nefndarmenn eru valdir fyrir 6 år. Af

t)eim, sem kosnir eru i fyrsta skipti, skulu, a£) 3 ara

li&num, 2, 3 e&a 4 ganga lir nefndinoi, eptir l)vi hvert

tala nefndarmanna er 3, 5 eba 7 samkvæmt 2. gr.

Geti nefndarmenn ekki komib sjer saman um, hverjir

lir skuli ganga, ræ&ur hlntkesti, en hinn hlutinn skal

fyrst fara fra a!b 6 årum libnnm. Samkvæmt Joessu

fara si&an åvallt hinar tvær deildir nefndarmanna fra

3. hvert år å vixl, Ef nefndarma&ur deyr, eBa fer frå

sjerlegra orsaka vegna, åSur en {)au 6 år eru li&in, er

hann var kosinn fyrir, skal så, er kosinn er i hans

stab (samanbr. 9. gr., 2. atri&i), ab eins vera i nefnd-

inni |)ann tima af hinura 6 årum, sem enn er eptir.

|)ann, sem gengur ur nefndinni, må kjosa å ny;

en hafi hann veri?) i nefndinni i 3 år e&a lengur, er

hann ekki skyldur til ab taka aptur vib kosningu, fyr

en ab libinn er jafnlangur timi, og hann hafbi verib i

nefndinni, Eins skal så, sem orbinn er sextugur, mega

skorast undan kosningn. Sama rjett hefir så, sem situr

i syslunefnd.

6. gr. Kosningarnar skulu åvallt — nema t)egar

aukakosninga vib {)arf — fara fram å hreppskila|)ingum

A vorin, eptir skrå, sem kjorstjornin byr til ; i kjor-

stjérninni eru i fyrsta skipti hreppstj6rinn og tveir

biisettir menn i hreppnum, sera hafa kosningarrjett, er

s;fslumabur til nefnir, en upp frå {)vi oddviti hrepps-

nefndarinnar og tveir nefndarmenn, sem hiin sjålf kys

til t)ess.
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Skråin skal liggja ollum til synis ura 3 vikur å 1872.

undan kjordegi å J)eim stab, seni er hentugur hrepps- 4. Maj.

biium, e&a eptir atvikum å fleiri slikuin stoSuin.

Finni nokkur, ab einhver er å skrånni, sem ekki

hefir rjett til J)ess, eba einhverjum sleppt, sem j)ar å

ab standa, skal hann i sibasta iagi å sjålfum kjor-

deginum koma fram meb motbårur sinar eba krofar,

sem kjorstjornin }>å leggur urskurb sinn a, åbur en

atkvæbagreibsla byrjar.

7. gr. Dag og stund, j)å kosningar skulu fram

fara, skal augl^sa meb t)ingbobi um allan breppinn ab

minnsta kosti 8 dogum åbur. Kosningar skulu fara

fram i heyranda hljobi, og hver kjosandi, sem vill nota

kosningarrjett sinn, skal sjålfur koma å fund, og skyra

munnlega fra, hverja hann kjosi, og skal |)ab jafnobum

ritab i kosningarbokina, {»agar allir kjosendur, sera

vib eru staddir, hafa att kost a, ab greiba atkvæbi sin,

og {)au eru bokub, skal atkvæbagreibsla lokib, ^6 ekki

fyr en stund er libin fra {)vi ab kosningargjorbin byrjabi.

Formabur kjorstjornarinnar skal {)a lesa greinilega upp

611 atkvæbi, sem greidd em, en hinir i kjorstjorninni

skulu rita J)au upp oe telja |)au saraan. Skal segja

l)å kjorna hreppsnefndarmenn, sem hafa flest atkvæbi,

l)egar biiib er ab telja upp. Ef fleiri hafa jafnraorg at-

kvæbi, ræbur hlutkesti.

8, gr. Skorist sa, sem orbinn er fyrir kosningu,

a einhvern hått nndan t)vi, ab taka vib henni, skal

kjorstjornin skera tir pvu hvort afsokun hans er gild,

Ef kjorstjornin tekur hana til greina, skal ny kosning

fram fara; ab obrum kosti getur så, sem kjorinn er,

borib afsokun sina undir syslunefndina; samt skal i

^yrsta skipti, er kosningar fram fara, syslumabur einn

skera tir målinu. Kjorstjornin skal skyra syslunefnd-

^nni fra {)vi, hvernig kosningar hafi farib.

Hver så, sem nokkub hefir ab kæra yfir kosningar-

Sjorb {)eirri, sem fram hefir farib, eba yfir urskurbum

fc^itn, sem gefnir hafa verib, verbur, ef kæran å ab geta
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1872. koiuib til greina, ab hafa seDt skriflega umkvortun til

^v-^M^ii; formanns kjorstjornarinnar innan 8 daga, eptir ab lir-

sknrlbnrinn er felldur, eba kosningargjorbinni er lokib,

Ejdrstj6rnin skal si&an tafarlaust senda amkvdrtunina

met åliti sinu til syslanefndarinnar, til t)ess hiin leggi

lirskurft sinn a målib. Urskur&i syslunefadin, ab kosa-

ingin sje ologmæt, skal kj6sa a ny.

9. gr. Missi breppsnefndarmabar kosningarrjett

eba kjorgengi eptir 3. grein, skal hann vikja ur nefnd-

inni. Missi hann a&eins um hrib rjettiodi pessl, må
vikja honum um stundar sakir fra nefndarstorfum. Hinir

hreppsnefndarmenniruir eiga ab skera ur ågreingi t)eim,

sem kann ab verba i t)essum efnum eba af ^vi, ab

nefndarmabur brjoti svo rajog åmoti skyldum sinum, ab

nanbsyn beri til ab vikja honum ur nefndinni. |>6 skal

hlutabeiganda heimilt, ab skjota urskurbi nefndarinnar

til syslanefndarinnar. Ef hreppsnefndarraabur af annari

orsok l)ykist hafa tilefni til ab beibast lausnar lir

nefndinni) åbur en så timi, er hann var kosinn fyrifi

er libinn, getor hun eba i ollu falli syslunefndin veitt

honum |)ab.

Deyi nefndarmabur eba gangi lir nefndinni, skal

kjosa å ny, nema nefndarraenn i einu hijobi komi sjer

saman um, ab fresta megi ab skipa annan i hans stab,

J)angab til almennar kosningar fara fram i næsta sinn,

10. gr. Undir eins og kosningu nefndarmanna er

lokib samkvæmt pvi, sem greint er hjer ab framan,

skal hinn elzti af {)eim, sem kjornir eru, kvebja hrepps-

nefndarmennina til fundar, til ab velja oddvita; hann

skal kosinn fyrir fardaga-årib, og skal ^vi så, sem hefir

å hendi oddvita storf, å sibasta årsfundi låta veija

oddvita fyrir J)ab år, sem fer i hond. f)6 skal ^essi

kosning å J)eim årum, er kjosa skal nyja nefudar-deild,

og hinn kjorni oddviti fer fra, ån J)ess ab verba kosinn

aptur, abeins vera til bråbabirgba, J)angab til nyja hrepps-

nefndin getur låtib hina endilegu kosningu fram fara å

fyrsta fundi sinum.
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Sjerhver nefDdarma&ar er skyldur til, ab taka vib 1872.

kosningu sem oddviti, e&a framkvæma onnur sjerstakleg 4. Maj.

storfj sem hreppsnefodin feJur honum å hendur. p6
^

getur sa, sem hefir veri& oddviti i 3 ar ab rainnsta

kosti, skorazt undau t)vi, ab taka vib kosningu til l)ess

starfs um jafnlangan tima, og hann hefir verib oddviti.

Til [jess ab vera i oddvita stab i forfoUura hans, skal

kjosa vara-oddvita.

Til |)ess ab kosning oddvita og vara-oddvita sje

gild, litheimtist, ab så, sem kjorinn er, hafi f'engib yfir -

helminginn af ]}eim atkvæbam, sem hinir vibstdddu

hreppsnefndarraenn hafa greitt. Verbi J)essum atkvæba-

fjolda ekki nåb, skal kj6sa a ny. Fåi ekki heldur-

neinn yfir helming atkvæba, skal fram fara bundia

kosning milli {)eirra tveggja, sem vib kosninguna å undan

hafa fengib flest atkvæbi, Ef atkvæbi eru jofn vib sibari

kosninguna, ræbur hlutkesti, um hverja tvo skuli velja^

er hin bundna kosning fram fer. Somuleibis skal hlut-

kesti råba, [)egar atkvæbi eru jofn vib hina bundnu

kosningu,

11. gr. Oddviti skal sjåum, ab nefndarmenn verbi

kvaddir til fundar; hann skal stjorna umræbunum, sjå

um, ab ritab sje i gjorbabokina, og ab ålyktanir nefndar-

innar verbi nåkvæmiega békabar. Ef hreppsnefndin

akvebur ekki sjerstaklega um einstok mål eba einstakar

greinir måla, ab einstoknm nefndarmonnum skali falib

a hendur, ab sjå um brjefagjorb um J)e8si efni, eba

framkvæma einhverjar ålyktanir, skal oddviti gjora.

råbstafanir til, ab ålyktanir nefndarinnar verbi fram-

kvæmdar, annast brjefagjorb, og sjå um, ab reikningar,

sem meb I)arf, verbi samdir, og umabrabokun. Somu-

leibis skal hann varbveita allar gjorbabækur nefndar-

innar, brjef og onnur skjol eba skilriki, er snerta {lau

mål, sem eru logb undir hreppsnefndina,

12. gr. Hreppsnefndin skal eiga ab minnsta kosti

2 fundi meb sjer å åri hverju, vor og haust, og auk

tess svo opt, sem oddvita J)ykir l)orf å. eba l)egar
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1872. anna&hvort helmingur nefndarmanna, e&a presturinn e&a

4. Maj. fåtækrastjorinn krefjast t)ess, ab J)vi er snertir kennslu-

e&a fåtækramål.

Hreppsnefndin akvebur sjålf, hvenær og hvar halda

skuli abalfundi, en aptur åmoti skal l)ab vera komib

undir oddvita, ab åkveba {)etta um aukafundi, Birta

skal fundina, ef J)vf verbur vib komib, meb {)ingbobit

eba a annan hått, sem tibkanlegt er l)ar i hreppnum ;.

fundi skal halda i heyranda hlj6bi, p6 inå hrepps-

nefndin i stoku tilfellum alykta, ab ræba einstok mål

innan Inktra dyra.

13. gr. Hreppsnefnd getur enga ålyktun gjorte

nema ab minnsta kosti helmingur hennar sje vib staddur^

{>egar nefndarmenn ern ekki å eitt sattir um eitthvert

mål, skal farib eptir atkvæbafjolda. Ef jafnmorg eru

atkvæbi, skal atkvæbi oddvita råba. Fåi fleiri jafn-

morg atkvæbi vib kosningar, skal hlutkesti fram fara

(samanbr. J)0 10. grein). Sjerhver nefndarmabur, sem

er ekki hinum samd6ma, må heimta, ab ågreiningsålit

hans verbi ritab meb fåm orbum i gjorbabokina, og

skulu allir hreppsnefndarmenn, sem eru vib, rita nofn

sin undir hana.

14. gr. Hreppsnefndirnar skulu eptirleibis takast

å hendur stj6rn fåtækramåla hreppsins samkvæmt {)vi»

sem fyrir er mælt i reglugjorb 8. januar 1834ogseinni

tilskipnnum, sem gengib hafa lit um t)etta, meb ])e\m

breytingum, sem leibir af {)vi, sem fyrir skipab er i

t>essari tilskipun, Hreppsnefndin getur falib å hendur

einum eba tveimur fåtækrastjorum eitt år i senn, ab

hafa hina nånari tiisjon um framfærslu purfaraanna, og

skal hreppsnefndin sjålf kjosa fåtækrastjorana lirsinum

flokki.

pi tilsjoD, sem soknarpresturinn eptir gildandi

logum å ab hafa nm uppfostur og uppeldi barna, skal

hann framvegis hafa å hendi, og hvort sem presturinn

er i hreppsnefndinni eba ekki, skal hiin, l^egar hiin

getur ekki orbib prestinum samdoraa um [lessi mål, åa
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tillits til atkvsebafjSlda taka uppåstungu prestsins til 1872.

greina, ab minnsta kosti J)anga& til ursknr&ur syslu- 4, Maj.

nefndarinnar fæst um ågreining J)ann, sera er milli

prestsins og hreppsnefndarinnar um [)essi mal.

15. gr. Hreppsnefndirnar skulu hver i sinum hreppi

hafa gætur å heilbrigfcisåsigkomnlaginu i hreppnum,

samkvæmt ^eim reglura, sem aratsråbib eba landshofb-

inginn skipa fyrir um J)ab.

. 16- gr, Hreppsnefndin skal taka ab sjer skyldur

j)ær, sera hvila å hreppstjorum samkvæmt tilskipua

15. marz 1861 meb tilliti til vibhaids å aukavegura,

og må hiin fela einum eba tveimur nefndarmonnum å

hendur hina nånari tiisjon um j^etta. Ab \ivis er snertir

vibhald å J)j6bvegura, skal hreppsnefndin fyrir års lok

senda syslunefndinni uppåstungur {)ær, sem meb t)arf,

um J)ab, sem å næsta surari jiar å eptir skal vinna ab

|)jobvegum i hreppnura, og skal J)arraeb fylgja åætlun

um st5rfin sjålf, og um kostnab {)ann \\h J)etta, sem

gjora må råb fyrir. Vegabotagjaldi }}vi, sem samkvæmt

tilskipun 15. marz 1861 hvilir å hreppsj6bnum, skal

nefndin jafna nibur, og skal t)ab goldib til syslu-

mannsins.

Hib saraa er og um gjald {)ab, sem fyrir er mælt

um i 40. grein f)essarar tilskipunar.

17. gr. Hreppsnefndin skal takast å hendur

skyldur {)ær, sem hvilt hafa å hreppstjdrum, ab sjå um

notkun afrjetta, fjaliskill, fjårheimtur og råbstafanir til

ab eyba refum, og jafoa nibur gjoldum, sem af ^vi

leibir. Fela må nefndin einum nefndarmanna å hendur

ab framkvæma t)ab, sem ab {)essu lytur.

18. gr. Hreppsnefndin skal hafa umsjon'um {)ing-

hus hreppsins og abrar fasteignir, sem hann å, eba

hefir not af (t. d. kristfjårjarbir), og sjå um, ab })eim

sje haldib i tilhlybilegu standi. Ef meiri kostnaburut-

heimtist til |)essa, en svo, ab hann geti borgast meb

hinni venjulegu årlegu niburjofnun, skal nefndin utvega

sarajjykki syslunefndarinnar til J}ess.
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1872. 19. gr. Hreppsnefndin skal å åri hverju gjora

L Maj. aætlun um allar tekjur og litgjold hreppsins, og ab l)vi

leyti fåtækratiundin og a&rar tekjur hreppsins hrokkva

ekki fyrir utgjoldum, jafna nifcur t)vi, sera a vantar, å

alla hreppsbiia eptir efnum og åstandi. Åætlanina skal

semja eptir fyrirmynd, sera syslunefndin segir fyrir um
— en i fyrsta skipti eptir fyrirmynd til bråbabirgba,

sem aratraaBur byr til, — og skal hiin åtamt ni&ur-

jofnunarskrånni liggja å hentugum stab, sem birtur

hefir verib fyrir fram a venjulegan hått, hreppsbuum

til synis i 3 vikur å undan reikningsårinu, Um leib og

åætlunin er logb fram, skal senda s;^slunefndinni eptirrit

af hen ni.

Abfinniugar vib nibarjofnunina skal bera upp skriflega

innan 3 vikna fra |)eim fresti, sera nefndur var, fyrir

oddvita hreppsnefndarinnar, en hann skal å næsta

fundi leggja ])ær fyrir alla nefndina til lirslita, Sjer-

hverjum er heimilt sem sveitartillagi er jafnab nibur å,

ab bera sig upp ura |)ab, hvernig skatturinn er lagbur

å abra, og ura t)ab, ab einhverjura hefir verib sleppt

vib nibarjofnunina.

Abar en nefndiu leggur lirskurb sinn å nokkra um-

kvdrtun, skal gela bæbi kæranda, og ))eira, sem kært

er yfir, tækifæri til a nefndarfundi, sem hann sje kvaddur

til meb 4 daga fresti, ab segja ålit sitt um umkvortun

J)a, sepp upp hefir verib borin, en {)ab ma einnig gjora

skriflega. Urskurbi t)eiui, sem hreppsnefndin leggur a

umkvSrtun l)a, sem upp er borin fyrir henni, må innan

3 vikna fra ^vi, ab hann var birtur hlutabeiganda,

skjota til sj'slunefndarinnar, sem leggur endilegan lir-

skurb å målib a næsta fundi siaum. Eindagi a sveitar-

gjoldum er 31. desembrm,, nema hreppsnefndin gefi

lengri frest.

Enginn så, er gjald a ab greiba, getur raeb ab

skj6ta gjaldsålogunni undir lirskurb syslunefndarinnar,

komizt hja J)eirri skyldu, ab greiba J)ann hluta skattsins,

sera kominn er i gjalddaga. Ef syslunefndin breytir
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ålaginu, skal endurgjalda ^aJb, sem gjaldt)egDinn, sem 1872.

i hlut å, hefir greitt fram yfir paJb, sem honum bar, 4- Maj.

mel {)vi a& borga honum |)ab aptur, e&a låta t)a& ganga
'

-^^
nppi J)ann hluta sveitartillags hans, ^em grei&a a næst

l)ar å eptir.

20. gr. Oddviti hreppsnefndarinnar skal einnig

vera ^ehirfeir nefndarinnar og reikningshaldari, nema
J)vi ab eins a& hreppsnefndin feli oBrum nefndarmanni

pessi storf a hendur.

Reikningsårib nær fra fardogum til fardaga. Reikn-

ingshaldarinn skal fyrir lok jiinim. gjora reikning um
tekjur og utgjold hreppsins å arinu, sem leiS, sam-
kvæmt fyrirmynd l)eirn, sem hina årlegu åætlun skal

snioa eptir. 011 hreppsnefndin skal siftan rannsaka

reikninginn, eba kjosa mann til t)ess ab endurskoba

hann. Athugasemdir pær, sem gjorbar eru vib reikn-

inginn
, åsamt svorum reikingshaldarans og sjålfum

reikningnum, skal siban leggja fram fyrir lok september-

.

man. hvers ars til synis hreppsbuura i 3 vikur å sama
hått, og mælt er fyrir i 19. grein um l)ab, ab leggja

fram niburjofnunina. I reikningnum skal telja upp
allar eigur hreppsins, og rita yfirlit yfir efoi hans og

skuldir.

Fyrir lok novemberm. skal senda sfslunefndinni

reikninginn asamt fylgiskjolum, athugasemdum og svorum,
hiin skal lata rannsaka reikninginn, og sker ur peim

athugasemdum, sem gjorbar hafa verib vib endurskobun

hreppsnefndarinnar, eba t)a, er hiin sjålf Ijet yfirfara

reikninginn.

21. gr. Oll hreppsnefndin hefir åbyrgb a, abreikn-
ingurinn sje rjettur. Hun skal og åbyrgjast innstæbu^e,

skuldabrjef og abrar eigur hreppsins.

An sara{)ykkis hreppsnefndarinnar må ekki borga
Qein utgjold af hreppssjébnum, sem log eba tilskipun

«r ekki fyrir. eba sem syslunefndin eba amtsråbib hefir

^kki sam|)ykkt samkvæmt {)essari tilskipun.
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1872. 22. gr. Hreppsnefndin skal raeB hverju moti, sem

L Maj. 1)^11 getur, leitast vib, a& koma i veg fyrir husgang og

flakk, og a& oSru leyti stybja aB })vi, a& g6& regla eflist

og vib haldist i hreppnum.

23. gr. f)ar ab auki skal bera undir hrepps-

nefndina onnur mål, sem snerta sveitina sjålfa, ån {)ess

ab nefndin eigi ab gjora lit ura |)au, ab svo miklu leyti

J)eim er svo varib, ab ^vi verbi vib komib, til dærais

um stofnun heilbrigbisnefndaj um fyrirkomulag a {ieim

målefnum, er snerta yfirseturkonur, um varnir gegn

hallæri og fl., og skal nefndin einnig hafa heimild til

J)ess, ab gjora uppastungur og senda bænarskjol til

stjornarinnar nm allt J)ab, sem getur verib sveitinni til

gagns.

Breytingar a hreppaskipun må ekki gjora an sam-

jf)ykki8 nefnda {)eirra, sem i hint eiga, hvort heldur

breytingin er folgin i t)vi, ab leggja saman tvo ebafleiri

hreppa, eba skipta einum hreppi i tvær eba fleiri sveitir.

Bænarskjol fra hlutabeigandi hreppsnefad um J)e8s konar

breytingar skal senda syslunefndinni, sem skal låta ålit

sitt fylgja meb bænarskjalinu, og J)ar å eptir skal amt-

mabur taka vib J)vi og leggja J)ab undir lirskurb lands-

hofbingja.

24. gr. Hreppsnefndin hefir heimild til ån milli-

gongu syslumanns ab halda undirbobsJ)ing å vega-storfam,

og vibhaldi å J)inghusam og obrum eignum hreppsins,

og ennfremur å {)vi, ab få til verk og varning i {)arfir

sveitarinnar.

25. gr, TJtgjeld til skriflFæra, gjorbaboka, til l>ess

ab borga undir brjef, og til sendiferba i sveitarj)arfir

skal endurgjalda oddvitanum eptir reikningi, sem hann

gjorir um J)ab.

26. gr. SamjDykki syslunefndarinnar utheimtist til

Jiess, ab ålyktun hreppsnefndarinnar sje gild i {)eim

greinum, sem mi skal telja:

1. til |)ess å åri j)vi, sem yfir stendur, abhækkaupp-
bæbir J)ær, sem eru å niburjofnunarskrånni;
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2. til t*6ss ab sveitin takist å hendur nokkra skuld- 1872.

binding til langframa, sem ekki beiulinis hvilir å 4. Maj.

henni sarakvæmt logum;

3. til |)ess ab nokkub ver&i borga& ur sveitarsjo&num

fyrir a&sto& vih sveitarstjornarstorf, sem einhverjum

ber ab leysa af hendi, af hann er kjiirinn til

t)ess;

4. til {)ess ab a nokkru åri verbi ab samtoldu logb å

hreppsbiia meiri utgjold en svo, ab nemi |)ribjangi

framyfir utgjaldaupphæb sama hrepps ab mebaltolu

um næstu 3 år å undan. Upphæb sii, sem eitt-

hvert år kann verba logb å meb sam{)ykki syslu-

nefndarinnar framyfir l)etta, må ekki teljast meb,

{)egar sibar meir å ab finna åburgreinda mebaltals-

upphæb;

5. til Ipess ab selja megi eba vebsetja fasteignir sveitar-

innar, ellegar til \>ess ab kaupa nyjar fasteignir

handa sveitinni;

6. til t)e8s ab eyba innstæbuQe sveitarinnar;

7. til t)ess ab taka lån handa sveitinni, sem nemi

meiru eba sje fyrir lengri tiraa, en ab [)ab verbi

borgab aptur fyrir lok næsta reikningsårs , eba

endurnyja sHkt lån eba lengja ))ann tima, er å ab

borga J)ab aptur.

27. gr. Komist syslumabur af åætlunum ^e'm og

feikningnm, sem honum bafa verib sendir, eba å annan

hått ab raun um, ab einhver ålyktun hreppsnefndar-

innar fer fram yfir J)ab, sem hiin hefir vald til, eba ab

<)bru leyti er logum gagnstæb, eba mibar til, ab gjora

^inhverja råbstofun, sem sveitin getur haft tjon af, eba

*korast undan ab gegna skyldu {)eirri, er å sveitinni

hvilir getur hann meb brjefi til oddvita hreppsnefndar-

innar fyrst um sinn 6n]^tt ålyktnnina, ef ekki er enn
h^ib ab framkvæma hana, og skal hann t)ar å eptir,

J^fnskjétt og t)vi verbur vib komib, senda skyrslu um
^®^ta til amtmannsins, sem aptur kemur henni til lands-
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1872. hoflingja, og leggur hann urskurb sinn å måli&. Eptirrit

4: Maj. af skyrslunni skal jafnframt sent hreppsnefndinni.

B. S;f8luaefndir,

28. gr. i hverri s^^slunefd skulu ank syslumanns^

sem er oddviti nefndarinnar, vera 6 til 10 inenn, sem

til t>ess eru kjornir. f>egar skera å lir t)eim målum,

sem fyrir er mælt um i 14. gr,, 2. atri&i, i {}essari til-

skipun, skal {)ara&auki hluta&eigandi profastur sitja i

nefndinni og hafa atkvæ&i.

I Vestmannaeyjas;^slu era sysluma^)urinn, soknar-

presturinn og 3 kjornir menn i nefndinni.

29. gr. Hver hreppur er kjordæmi utaf fyrir sig

og kys mann til syslunefndar. Kosningin skal fara fram

å hinmn årlegu manntals|)ingum me& obundinni atkvæ&a-

grei^)slu, er kjorstjornin skipar fyrir um. I kjorstjorn-

inni er sysluma&urinn og 2 menn, sem til })ess eru

kjSrnir i fyrsta skipti af amtmanni, en siSan af syslu-

nefndinni.

Ab lokinni kosningu kve&ur kjorstjornin upp, hver

verbi syslunefndarmabur.

f syslnm t)eim, sem fleiri en 10 hreppar eru i,

skulu hinir Qolraennari hreppar åvallt hafa fulltrua i

syslunefndinni, en hinir fåmennari fulltrua a vixl annab-

hvort år ab rjettri tiltoiu, sem i fyrsta skipti skal

åkvebin meb hlutkesti.

30. gr. Um kosningarrjett og kjorgengi til syslu-

nefndar, og um {>ab, hvernig haga skuli kosningunnir

gildir ab obru leyti hib sama, sem fyrir er mælt i ^essn

efni ab framan um hreppsnefndirnar; somuleibis skal

farib eptir hreppsnefndarkjorskranum, ^egar kj6sa a i

s;^slunefndirnar (samanbr. 3.—7, gr.).

Um l)ab, hvernig kosningin fer, skal sendahlutab-

eiganda amtmanni skyrslu, svo j)ab verbi tilkynnt amts-

råbinu.

31. gr. S^slunefndin skal skera lir motmæluin

gegn ](3gmæti kosningarinnar, en til 1)698 peim verb*
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gaumur gefinn, skal bera f)an upp skriflega fyrir odd- 1872.

vita nefndarinnar innan 14 daga fråJ)Vi, ab kosningar- 4.'^aj.

gjorfeinni er lokib. Sy^slunefndin skal somulei&is skera *
*"

lir l)eim målum, sem af l>vi risa, {)egar einhver bei&ist,

ab ganga lir nefodinni, og eins j^egar spursmål er nm,

ab vikja einhverjum lir nefndinni. Sje hlutabeigandi

oånægbur meb urskurb nefndarinnar nm ^Qssi mål, må
hann innan 4 vikna fra })vi, ab lirskurBurinn er birtnr

honum, skjota honum til amtsråbsins, sem j}å leggur

endilegan urskurb a målin.

.32. gr. Nefndarmenn skal kj6sa fyrir 6 år. Af

t)eim, sem valdir eru i fyrsta skipti, skal meiri hlutinn,

ef å Btoku stendur, en annars helmingurinn ganga ur

nefndinni ab 3 årum libnum, og skal einnig, ab J)vi

snertir syslunefndirnar, farib eptir jjvi, sem fyrir er

mælt i 5. grein nm J)ab, hvab lengi hreppsnefndarmenn

hafa storf sin å hendi, og uni endurkosningar l^eirra

(svo og nm [)ab, nær {)eir geti skorazt undan ab taka

vib kosningn),

33. gr. Syslunefndin skal eiga ab minnsta kosti

einn fund å åri, eptir J)vi, sem oddviti akvebur na-

kvæmar; Jjarabauki må hann, ef honum J)ykir l)orf å

t)vi, kvebja til aukafundar, og hann er skyldur til |)ess,

l^egar helmingur nefndarmanna heimtar [)ab.

I fyrsta skipti, sem nefndin å fund, åkvebnr odd-

viti, hvar hann skal haldinn; sibar ålyktar nefndin sjålf,

hvar fundir sknli vera.

f })6knunarskyni fyrir fæbispeninga og i ferbakostnab

sknlu nefndarmenn få 1 rd. fyrir hvern dag frå Ipvi ab

beir byrja ferb sina å syslufund og til Jpess ab {)eir eru

^omnir heim aptur, eptir |)eim reikningi, sera hver

teirra Jjar um gjorir, og syslumabur rannsakar, og sem
greibist lir sjobi syslunnar uppå væntanlegt saml)ykki

amtsrabsins. Oddvita skal eptir reikningi hans endur-
gjalda l)ab, sem hann hefir borgab til skriffæra, gjorba-
boka, undir brjef, til sendiferba, og fl., og ska! oH
nefndin åvisa honum fjeb.
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1872. 34. gr. |)egar gjora skal einhverja alyktuD, skal

Maj. atkvæ&aQoldi råba, ]}Q litheiratist til {)essa, a& vi& sje

staddur meiri hluti allra nefndarmanna. Ef atkvæ&i eru

jofn, skal atkvæfei oddvita rå&a. Sjerhver nefndarma&ur

hefir heimtingu å, ab ågreiningsålit hans ver&i ritab me&

fåm orhum i gjor&abokina, og skulu allir nefndarmenn,

sem vib eru, rita nofn sin undir hana, |)egar fundi er

slitib.

35. gr. Skyldur oddvita me& tilliti til l)ess, ab

stjorna umræbum nefndarinnar, og fl., eru hinar somu,

og tilgreindar eru vibvikjandi hreppsnefndunura i 11.

grein.

36. gr. |>yki oddvita, ab einhver ålyktun nefndar-

innar fari fram yfir {)ab, sem hiin hefir vald til, eba ab

obru leyti sje logura gagnstseb, eba ab hiin mibi til, ab

gjora einhverja råbstofun, sem syslufjelagib geti haft

tj6n af, eba skorast undan ab gegna skyldu, sem hvilir

å j)vi, skal honum heimilt, ab fella ålyktunina lir gildi,

og skal hann tafarlaust senda aratmanni sk;^rslu um
J)ab. Jafnfrarat skal hann senda S5''slunefndinni eptirrit

af skyrslunni, Ef amtmabur er å somu skobun ura

målib og s^slumabur, skal hann leggja l)ab undir lir-

skurb landshofbingja. Finnist amtmauni aptur a moti,

ab eigi ab onyta |)ab, ab ålyktun nefndarinnar var gjorb

<Sgild, må hann gjora l)etta meb lirskurbi sinum.

37. gr. Meb næsta p6sti eptir fundarhald syslu-

nefndarinnar, skal oddviti senda aratmanni endurrit af

gjorbabokinni, og hefir amtmabur vald til i l)eim til-

fellum, sem nefnd eru i greininni å undan, ab fella ur

gildi ålyktun nefndarinnar fyrst um sinn meb brjefi til

oddvita, og skal hann \)b.t å eptir å i)ann hått, sem

getib er um ab framan, leggja målib undir lirskurb

landshofbingja. Jafnframt skal senda s^slunefudinni

eptirrit af skyrslunni.

38. gr. S>'slunefndin sker lir \teim målnm og gjorir

råbstafanir l)ær, sem samkvæmt2., 8., 9., 14., 18., 21. og

26. grein |)e8sarar tilskipunar eru faldar henni å hendur
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meh tilliti til hreppsnefndanna, og hefir htin almenna 1872.

umsj6n meh j)vf, ah hreppsnefndirnar i stjornarathofnum ^- Maj.

fiinum hegbi sjer eptir jjeim bo&um, sem fyrir skipub

eru. Yirbist sysluuefndinni, ab hreppsnefndin hafi låtib

grei&a éloginæt litgjold, eba neitab a& borga {)ab, sem

hun å ab greiba, eba leitt hja sjer, ab framkvæma

uokkra abra råbstofun, sem hiin er skyld til, eba hiin

å annan hatt hafi farib fram yfir l)ab, sem hiin hefir

vald til, skal hun gjora ^ær råbstafanir, sem meb |)arf

i J)essu efni, og getur hiin, ef naubsyn ber til l)ess,

beitt l)vingunar-8ektura, til ]}6&s bofeum hennar verbi

fram fylgt, og J)ar ab auki komib åbyrgb a hendur

hinum einstoku hreppsnefndarmonnum vib d6mst6Iana,

J)egar syslunefndin er buln ab leggja urskurb a

reikninga allra hreppsnefndanna, byr hiin til formlegt

yfirlit yfir efnahag hreppanna og sendir amfmanni l)ab

åleibis tll landshofbingja,

39. gr. Enn fremur stjornar syslunefndin ollnm

fiveitarmålefnum syslunnar, t. a. m.:

1. Hun hefir umsjon l)å, sem hviiir å syslumonnum

samkvæmt tilskipun 15. marz 1861, um vibhald

å j)j6bvegura i syslunni, og må til 1)688 råba l)vi,

hvernig verja eigi vegabotagjaldi |)vi, sem heimt

er saman i syslunni å hverju åri, ^6 {)aDnig, ab

amtsråbib hefir vald til })ess, ab akveba, ab verja

megi allt ab [}ribjungi af hinu arlega vegabota-

gjaldi syslunnar um skeramri eba lengri tima til

starfa ab l)j6bvegum amtsins ån tillits til, i hverri

syslu l)eir eru. Eptir uppåstungu nefndarinnar

åkvebur amtsråbib, hverjir vegir skuli vera J)j6b-

vegir, og gjorir breytingar å reglugjorb {»eirri, sem

gildir nm l)etta. Ennfremur skal nefndin hafa um-

sjén um ferjur i syslunni, bryr og lendingar, og

gjora råbstafanir {)ær, sem meb J)arf i })essu til-

liti; logferju må ei leggja nibur, nema amtsråbib

leyfi.

XXL B. 24
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1872. 2, Hun skal semja reglugjor&ir um notkun afrjetta,

4. Maj, fjallskil, fjårheimtur, råbstafanir til |)e8s ab ey&a

refum, og fi. Somuleibis skal hun annast um, a.&

nakværaar fjårmarkatoflur fyrir sj^sluna verfei prent-

a&ar, J)egar henni ]}yk\r ]}orf a, og a& minnsta kosti

einu einni hvert 10. år.

3. Nefndin tekur |)ått i hreppstjorakosningu pannig,

ab hun stingur uppå 3 hæfum monnura i hvert

skipti, er å a& velja hreppstjåra, og velur amt-

ma&ur på einn af Htin stingur uppå, hvort

hreppstjorar skuli vera 1 e&a 2 i einhverjum hreppi,

og leggur amtsrå&ib si&an å {)a& fullnabariirskur?^.

4. Nefndin skal hafa eptirlit xneh bilusetningum,

skipun Ijosmæ&ra og frarakvæmdum hinna sjer-

staklegu heilbrigbisnefnda.

5. Hiin skal gjora rå&stafauir tiIJ|)e8S ab afstyra hall-

æri i syslunni, eptir ab hafa leitab ålita hlutab-

eigandi hreppsnefnda. Ef meira |)arf til pess, en

ab {)ab verbi borgab]rae2) helmingnum af ollum hinum

venjulegu årstekjum s^slunnar (eptir mebaltolu fyrir

3 år), verbur ab leita samj)ykkis amtsråbsins til

J)ess, sem nefndin ræbur af. pega,r å liggur, er

amtmanni samt heimilt, ab samj)ykkja, ab t)an ut-

gjold verbi greidd, sem ekki må fresta.

40. gr. S^slnnefndin skal semja åætlun fyrir hvert

reikningsår frå 1, janiiarmån. til 31. desembermån. yfir

allar tekjur og utgjOld syslunnar, og jafna J)vi nibur,

sem J)arf til liikningar gjaldanna. Ab J)vi leyti, sem

ekki er heimild fyrir greibslu einstakra gjalda ineb

nibaijQfnun å annan hått, skal jafna pvi, er meb t)arf,

nibur å hreppa s]f^slunnar eptir samanlagbri tolu allra

lausafjårhundraba og allra jarbarhundraba, eptir hinni

n^ju jarbabék, i hverjura hreppi, eptir rjettri tiltolu.

j>vi, sem hverjum hreppi l)annig ber ab gjalda, skal

jafna nibur å hreppsbua eptir hinum somureglum, sem

gilda um onnur utgjold hreppsins , og skal oddviti
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hreppsnefndarinnar greiba s^sluraanni gjaldi?) a næsta 1872.

niauiUalsJ)ingi (saiuaubr. 16. grein). Maj.

Aætlunina skal senija eptir fyrirraynd, eem amts-

rabife åkve&ur, og i fyrsta skipti eptir fyrirmynd til

bra&abirg&a, sem aratmabnr b;^r til.

41. gr. Syslumafcur skal |2jora arlegan reikning

um utgjold og tekjur s^slunnar, og skal setida hann

innan januarmån. loka endurskobunarmaDni, sem nefndin

hefir kosi&; skal hann aptur senda s^slumahni reikn-

inginn fyrir lok februarmån. meh pelm athugasemdum,

sem hann hefir fundib åstætbu til ab gjSra vil) reikninginn.

Si&an skal nefndin yfirfara athugasemdirnar åsamtsvårum

syslumannsins og reikninginn me2> fylgiskjolum, og skal

siban senda amtraanni oli hjer ab liitandi skj(Sl; eptir

ab hann hefir sjålfur yfirfarib {)au, og heimtab itarlegri

skyrslur, sem honura {)ykir vib J)urfa, leggur hann reikn-

inginn nndir urskurb amtsråbsins a næsta fundi t»esB.

Reikninginn skal semja samkværat åætlun l)eirri, sem

Tiefnd er i næstu grein å nndan, og skal honum fylgja

skrå yfir eignir syslunnar og yfirlitsreikningur nm eigur

og skuldir hennar. Fyrir lok maiman. skal senda hverri

hreppsnefnd i s^slunni eptirrit af reikningnum, og skal

nefndin sjå um, ab hrepsbuar fåi ab Jesa J)a&. Fyrir*

l)ab ab bua til j^essi eptirrit, ber sysluraanni i |)6knun

24 sk. fyrir hverja ork, og skal petta. borgab ur syslu-

fijobnuoi.

42. gr. Oli syslunefndin hefir åbyrgbå, ab reikn-

iDgurinn sje rjettur. Hiin åbyrgist einnig innstæbufje,

fiknldabrjef og abrar eigur syslu^elagsins.

Ekkert gjald må greiba ur sylusjé&num, neraå

^eimild sje fyrir J)vi i logum eba tilskipun, eba J)ab sje

akvebib af sysluuefndinni eba amtsråbinu.

43. gr. i hinum somu greinnm, er stabfesting

^Jslunefndarinnar samkvæmt 26. grein litheimtist til

^lyktana hreppsnefndarinnar, utheimtist 8ara))ykki amts-

råbsins til |)ess, sem syslunefndin ålyktar.

24*
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1872. C. Amtsråb.
4. Maj. 44. gr. I hverju amtsra&i eiga sæti amtma&urian

sem forset! og 2 kjornir meun. |>essir raenn skulu

kosnir fyrir 6 år, t>a-nnig ab annar l)eirra fer frå 3.

hvert år (samanbr. 46. gr.). Allar s^^slunefndirnar i

amtinu skulu kjosa menn l)essa og skal kosuing fram

fara a& tilhlutuu amtiuannsins i fyrsta skipti, er t)ær

koma saman, og siban 3. hvert år.

45. gr. Kjorgengi til amtsrå&sins er bandib somu

skilyrbum og kjorgengi til al^ingis, ^6 ^anoig ab til

^ess einnig utheimtist fast absetur innan takmarka l)ess

amts, sem i hlut å.

45. gr. Kjorstjorn su, sem fyrir er mælt um \

tilsk. 6. januar 1857, 4. gr., skal, jafnskjott og biiib

er ab leibrjetta kjorskråna til al{}iDgis, seuda hlutab-

eiganda amtmanni skrå yfir |)å, sem kjorgengir eru til

al|>ingis. Eptir ab amtmabur er biiinn ab få allar [)es8ar

skrår, skal hann åsamt meb 2 moanum, seui haan kvebur

til l}ess, semja skrå yfir alla kjorgenga menn, sem bu-

fastir eru i amtinu, og skal siban senda skrå l)e&sa

bllum syslunefndum amtsins.

Kosning fer l)ar å eftir fram å l)ann hått, ab sjer-

hver syslunefndarmabur, sem å fandi er, greibir atkvæbi

nm helmingi fleiri menn, en kjosa skal i amtsråbib. Ab

af lokinni kosningu sendir hver s^slamabur amtmanni

endurrit af kosniugargjQrbinni, og skal hann l}arnæst

åsamt meb t)eim monnum, sem hann kvaddi til, ^egar

kjorskråin var samin, telja saman atkvæbin, sem greidd

eru. |>eir 2 menn, sem hafa fengib flest atkvæbi, eru

kjornir til amtsråbsins, og l)eir 2, sem næst ^eim hafa

hlotib flest atkvæbi, eru varamenn, sem ganga \ amts-

råbib 1 stab hinna i forfollum ^eirra. Ef 2 eba fleiri

hafa fengib jafnmorg atkvæbi vib kosninguna, ræbur

hlutkesti.

()egar hin fyrstu 3 år eru libin, skal åkvebib meb

hlutkesti, hvor af hinum 2 nefndarmonnum, og afhinum
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2 varamonnum skuli fara frå; si&an fara menn t)a fyrst 1872.

fra, er {)au 6 år eru liSin, er |>eir eru kosnir fyrir. 4. Maj.

47. gr. Um endurkosningar og undanfærslur undan

tvi ab taka \\h kosningu, gildir hiS sama, sem fyrir

iBælt er i 5. gr. nm hreppsnefndirnar. Amtsrå&i& sker

sjålft ur métmælum gegn logmæti kosninga, er frara

hafa fari?), og hvort åstæBar pær, er så, sem kjorinn er

i råbilb, t)ykist hafa til J)ess a!b fara fra, sjeu gildar,

I>6 skal hluta&eigandi hafa rjett tiJ a£) skjota lirskurM

amtsrå&sins til landshof&ingja.

48. gr. Aratsråbife skal halda eino fund å åri

hverju i ondverBum junimån., eptir 'j)vi, sera forseti

akve&ur nåkvæmar. Ank J)essa getur hann kvalt til

ankafnndar, {)egar honum J)ykir bryn nau&syn til bera,

Amtsrå&ib skal venjulega halda fundi sina å amt-

iBanns-setrinu, ef J)ab er innan takmarka amtsins; ab

o&rum kosti åkve&ur amtma&ur stefnnstaS!) i sjålfu

amtinu.

49. gr. f)eir, sem i amtsråbinu eru, skulu få fæbis-

peninga 1 rd. um hvem dag, sem j}eir vegna amtsrå&s-

fundarins ver&a ab vera fra heimili sinu, og ab auki

ferbakostnab, eptir reikningi, sem amtmabar åvisar J)egar

^ib er ab racnsaka hann.

50. gr. Forsetinn stjornar umrsebum råbsins, sjer

^na ab pær ålyktanir, sem gjorbar eru, verbi fram-

ivæmdar, utvegar gjorbabækur råbtins, og fl., varbveitir

t**r åsamt brjefura råbsins og obrum skjolura |)es8.

Råbib kys ur sinum flokki skrifara, sem skal rita i

^iorbabokina, og åsamt meb forseta sjå um, ab ålykt-

^oir råbsins verbi birtar alraenningi samkvæmt 55. gr.

i^^^j sem fyrir er mælt i 34- gr. um syslunefndir, skal

gilda um amtsråbib; p6 skal amisråbib vera full-

®kipab til })ess fullnabar-ålyktun verbi gjorb.

51. gr. 011 litgjold vib amtsråbib skal greiba lir

^^^iiabarsj6bi amtsins.

gr. Amtsråbib hefur pessi storf å hendi:
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1872. 1. pdJb skal rannsaka og lirskur&a alla reikninga •

4. Maj. syslanna og yfirhofuB me?) tilliti til yfistj6rnar a.

sveitarmalefnum syslunnar hafa a liendi {)a6 vald,

sem getib er uni i 31., 39.—43. gr. hjer ab framan

Finni amtsrå&ib, ab syslunefnd hafi borgab ologmæt

utgjold, eba skorast undan ab greiba utgjold, sera

hun er skyld til eba latib hja Hba, ab gjora ein-

hverja abra råbstofuo, sera henni ber ab framkværaa,

eba å annaD hått farib fram yfir vald sitt, skal

t)ab gjora {)ær rabstjtfanir, sera meb J)arf i J)essu

skyni, og getur l)ab, ef naubsyn ber til l)ess, beitt

|)vingunar-sektura, til J)ess bobum ^ess verbl frara

fylgtj og tar ab auki koraib fram abyrgb vib dom-

stolanaa hendur syslunefndarmonoura J)eira, sem

hafa tekib ^att i |)essum alyktunum.

|)egar amtsråbib hefir urskurbab alla syslu-

nefudar-reiknioga, skal {)ab semja formlegt yfirlit

yfir fjårhag syslnanoa, einsog hann verbur sam-

kværat J)essum reikningum, og senda l)ab lands-

hof^ingja.

2. Amtsråbib skal takast å heudur stjérn opinberra

stofaana og gjafafjår, sem amtmennirnir einir hingab

til hafa stj6rnab, ab domsmalasjébnura undanskiidura,

nema t)vi ab eins ab stofnunarskrårnar eba gjafå-

brjefin eba abrar sjerstaklegar åkvarbanir sjeu t)vi

til fyrirstobu. {)ab skal sjå um, ab fje stofnana

j)es8ara verbi åvaxtab eptir ]}eim reglum, sem gilda

um lån fjår jjess, sem tilheyrir opinberum stofn-

unum, gjora ålyktun um, hvernig verja eigi hinum

årlegu tekjum sarakvæmt sem er fyrir mælt

um {)etta, og skal sjå um, ab reikningar, sem å

ab gjora fyrir hvert år, verbi endurskobabir og sendir

til urskurbar landshollbingja åsamt meb t)eim athuga-

seradum, sem gjorbar hafa verib vib t)å, og svorum

reikningshaldarans.

3. f)ab skal endurskoba reglogjorbir |)ær um skiptingu

vega i t)j6bvegi og aukavegi, sem lit gengnar eru
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saiukvæint tilskipun 15. marz 1861, og gjora breyt-

ingar ])ær, sem ineb J)ai'f, å reglugjorSum l)eim,

sem hinga?) til hafa verib i gildi, paJb åkvebur,

hvort verja skuli nokkrum hluta af vegab6tagjaldi

l)vi, sem heimtab er samau ur einstokum syslam,

til {)ess a& gjora vegabætur å J)j6&vegaiU3 sem eru

utan sysiu; Jjo må ekki verja til J)ess fram yfir

af hiuu arlegu upphæb vegabotagjaldsins.

4. Ålits amtsråbsius skal leita åbur en landshofMngi

Jætur ut ganga nyjar reglngjorfiir fyrir hreppstjora.

Somulei&is skal leita alits ])ess, })egar er i råbi a&

stofna fangelsi i einstokum hjerutum amtsins, og

svo um \)aJbf hvernig utvega skuli fje]}Sib, sem me&

J)arf til |)essa, e&a [jegar er i råSi, aJb gjora afirar

almennar råSstafanir, sem utheimta gjold anna&-

hvort fyrir amtiS e&a einstok syslufjelog i t)vi, t. d,

stofnun Iandbuna?)arsk6la efea fyrirmyndarbua e&a

J)es8 konar. peg&r buib er a& koma å fåt J)es8

konar byggingum e^)a stofnunum, skal amtsrå^)ib

hafa umsjon um J)ær, og bera umhyggju fyrir {)vi,

a& J)eim sje haldib vib, a& ^ær sjeu hafbar til J)ess,

sem ætlab er, og ab |)a& fje, sem me& {)arf til {)ess,

. verbi litvegab eptir peim akvorbunum, sera J)ar um
verba settar.

6. |)ab skal, eptir ab hafa leitab [alita syslunefndanna,

ihuga og gjora uppåstungur um {mb, hvort stofna

skuli amtsfåtækrasjobi, annabhvort til l^ess ab veita

einstokum hreppssjobum eba syslusjobum styrk,

tiegar å j^arf ab hal da, eba til ])QSS ab greiba

kostnabinn vib kennslu heyrnar- og målleysingja,

og }m um likt, og svo um {)ab, hverjar tekjur skuli

renna i aratsfatækrasjoBi [t)essa, og hver litgjold

skuli greidd ur l)eim.

53. gr. Amtsråbib skal fyrir hvertar semja åætlun

tekjur og litgjold jafnabarsj6bsins; l^ab skal sam-
^Jsemt henni åkveba, hve mikib jafnabarsjåbsgjald, sem
6ins Og hingab til a ab jafna nibur å lausafjarhundrubin,

1872.

4. Maj.
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1872« 8kal heimtab saman å ])vi åri. AætluDina skal semja

4, Maj. eptir fyririnynd, sem rå6i& hefir samjjykkt og lands-

hi)f&ingi sta&fest, og ab oferu leyti eptir skyrslum j)eim

og reikningum, sem amtmaBur leggur fram i hvert

skipti.

54. gr. Syslumenn skulu heimta saman jafna&ar-

sjåfesgjaldii!) a hinum årlegu manntalst)ingum, og senda

J)afe åsamt reikningi yfir gjoldin til amtmannanna, sem

eru reikuingshaldarar fyrir jafna&arsjoBina. Af |)eim

må ekki grei&a nein litgjold, an ^ess a& heimild sje til

J)ess i gildandi logum, e&a i ålyktunum amtsra&sins.

Beri nau?)syn til, a& grei&a nokkurt gjald, sem slik

heimild ekki er fyrir, å ]}vi timabili, sem er å milli

funda amtsråliisins, getur amtmafiur uppa 8aml)ykki

råfesins å eigiu åbyrgfe borgafe {)etta gjald ur sjo&num.

Amtraa&ur skal fyrir hvert reikningsår, fra L
januarraan. til 31. desbrmån., semja reikning um tekjur

og litgjold jafna&arsjobsins, og senda fyrir lok febrmån.

eptirrit af honum hinum tveimur, er i amtsråbiou sitja.

|>egar amtsrå&ife næst kemur saman, skai J)a2) eudur-

skoba reiknioginn, og {)ar å eptir skal senda hann åsamt

meB athugasemduni );)eim, sem gjorbar hafa veri& vib

endurskobunina, landshof&ingja innau 4 vikna fra {)vi,

ab amtsråbsfundi var slitib. Verbi hann ^qs& åskynja,

t)egar hann fer yfir reikninginn, eba å annan hått, ab

amtsråbib hefir greitt ologmæt litgjold, eba neitab ab borga

J)au utgjSld, sem eptir lijgum hvila å amtssveitarfje-

laginu, eba å annan hått farib fram yfir vald sitt, skal

hann gjora ])ær råbstafanir, sem meb J)arf litaf l)essu,

og getur hann, ef naubsyn ber til {)ess, beitt l^vingunar-

sektura, til l)ess bobum hans verbi framfylgt, og l)ar ab

auki komib fram åbyrgb vib domstolana å hendur l3eim

ur amtsråbinu, sem tekib hafa J]ått i pessum ålyktunum.

55. gr. Amtsråbib skal sjå um, ab stutt ågrip af

gjorbum råbsins, åætlua sii, sem J^ab hefir sam})ykkt,

og ennfremur ågrip af hinum årlegu reikningum jafa-
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a&arsjo&sins og jjeirra sjo&a, sera rå&i& hefir stjorn yfir, 1872,

ver&i birt å prenti, og utb^tt mebal allra syslunefnda 4. Maj.

56. gr. Aintsra&ib getur ekki an sanil)ykkis lands-

hot&ingja tekib stærri lån fyrir hond jafna&arsjo&sins

e&a fyrir lengri tima, en ab låuib verbi borgab aptnr

fyrir lok {)ess ars, sem fer i hond, nje heldur råbib

yfir innstæbufje {)vi, sera J)ab hefir umsjon um, eba selt

eba vebsett fasteignir amtsins, eba keypt abrar fast-

eignir fyrir J)ab. SamJ^ykki laudshofbingja utheimtist

einnig til |)ess, ab amtsråbib geti tekizt a hendur nokkra

sknldbinding til langfraraa, sem ekki samkværat logum

hvilir å amtssveitarfjelaginu, og til ^jess ab leggja å

hærra jafnabarsjébsgjald ab ollu eamtoldu, en ab l)ab

nemi fjorba hluta framyfir sem verib hefir ab mebal-

tali å næstlibnum 3 årura,

57. gr. Finni forseti, ab eiohver åiyktun amts-

råbsins gangi lit yfir vald {)ess, eba ab obru leyti sje

logura gagnstæb, eba ab hun mibi til rabstolunar, sem

amtib getur haft tjon af, eba til J)e6s, ab skorast undan

einhverri skyldu, sem hvilir a amtssveitarijelaginu, getur

hann um stund numib ålyktunina ur gildi, og skal hann

l)a tafarlaust skyra landshofbingja fra jiessu, og leggur

hann Jjå urskurb sinn å niålib. Endurrit af |)essari

Bkyrslu skal jafnframt leggja fram fyrir amtsråbib.

58. gr, Å peun tima, sem er å aiilli funda amts-

råbsins, skal amtmabur fyrir hond l)ess hafa yfirumsjån

tå, sem amtsråbinu ber yfir syslunefndunum. pær skulu

t>vi senda amtmanni oU |)an mål, sem leggja skal fyrir

amtsråbib, til Jjess hann geti sjeb um, ab skyrslur J)ær,

sem meb ^larf, verbi litvegabar, og einnig til bråbabirgba

&jort J)ær råbstafanir, sem eigi må fresta til næsta

fundar råbsins. Jafnskj6tt og amtsråbib kemur saraan,

^^al amtmabur skyra jDvi frå J)eim bråbabirgba råb-

stofanum, sem hann hefir gjort fyrir hond råbsins.

59. Nu greinir tvo amtsråb å um eitthvert mål,

sem bæbi eiga hlut ab, og skal {)å hvort J)eirra fyrir
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1872. sig senda landshoféingja ålit sitt um inålib, og leggur

4. Maj, hann si&an urskurb å J)a&.

60. gr. Eptirlei&is skal Reykjavikurbær ekki grei&a

neitt jafna&arsjofisgjald, en aptur åmét tekur bærina

sjålfur ab sjer J)au litgjold, sem fyrir hann hafa veri&

goldin lir jafaa&arsjo&num.

f>aB skal åkvebib me& konungsiirskurbi, hvort kaup-

sta&irnir Akureyri og IsaQor^ur i ]}essu tilliti skuli njota

sama sjåifræ&is, og Reykjavik, eptir a& bæjarstjorn

J)essara kaupsta&a og hluta&eigandi aiutsrå&i hefir veri&

gefinn kostnr å, ab segja ålit sitt um })a?); meb sama

ursknr&i skal einnig åkve&i&, i hvaba hlutfalli tjeb sveitar-

fjelog skuli greiba jafnabarsjåbsgjald, ef til fjess kemur.

61. gr. Donjsmålastjornin gjorir nåkvæmari råb-

stafanir, til {)ess ab koma {)es8ari tilskipun i verk, svo

hun geti oblazt fullt gildi svo fljott sem verba må.

Eptir l)essu eiga allir hlutabeigendur sjer J)egnlega

ab hegba. — Gefib å Araaliulioll, 4. dag maimånabar

1872.

Forordning om de islandske Landkommuners

otyrelse.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordniug om

de islandske Landkommuners Styrelse, byde og befale

Vi, som folger:

§ 1. Styrelsen af de kommunale Anliggender i

Islands Landkommuner overdrages et Repsforstander-

skab for hver Rep, et Sysselforstanderskab for hvert

Syssel og et Amtsraad for hvert Amt,

A. Reps forstanderskaber.

§ 2. Repsforstanderskabet bestaar efter Reppens

Storrelse og Folketal af 3, 5 eller 7 Medlemmer, der
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vælges af de hertil efter nedenstaaende Bestemmelfaer 1872.

valgberettigede Repsbeboere. 4- Maj

Amtmanden fastsætter, inden Valget forste Gang

foretages, Forstandernes Antal for hver enkelt Rep,

efter herom at have indhentet Erklæringer fra ansete

Mænd i samme. Hvis Repsorstanderskabet andrager

derpaa eller samtykker deri, kan Sysselforstanderskabet

ændre det saaledes fastsatte Medlemsantal.

§ 3. Valgret og Valgbarhed til Repsforstander-

skabet tilkommer enhver i Reppen bosiddende Mand,

som er i Besiddelse af uplettet Rygte, har fyldt sit

25ge Aar og ikke staar i noget personligt Tjeneste-

forhold, naar han i det sidste Aar har havt fast Op-
hold i Reppen og ydet Bidrag til sammes Fornoden-

heder, ikke skylder Tilbagebetaling af modtagen Fattig-

understottelse og selv er raadig over sin Formue.

§ 4. Beslægtede i den lige op- og nedstigende

Linie kunne ikke paa samme Tid have Sæde i For-

standerskabet.

§ 5, Forstanderskabets Medlemmer vælges paa 6

Aar. Af dem, der vælges forste Gang, aftræde efter

3 Aars Forlob 2, 3 eller 4, eftersom Forstandernes

Antal efter § 2 er 3, 5 eller 7, hvorved i Mangel af

Mindelig Overenskomst Lodtrækning gjor Udslaget, men
de ovrige forst efter Udlobet af det 6. Aar. Som Folge

heraf afgaa siden stedse hvert 3. Aar afvexlende de

^0 Afdelinger af Forstanderskabets Medlemmer. Der-
som et Medlem dor eller af en særlig Aarsag udtræder
bliden Udlobet af de 6 Aar, for hvilke han er valgt,

^^a] den, der vælges i hans Sted (jfr. § 9 andet Stykke),

vedblive for den Tid af de 6 Aar, der endnu er

tilbage.

^en, som udtræder af Forstanderskabet, kan gjen-

"^®lges; men har han været Medlem af Forstander-

skabet
i 3 Aar eller derover, er han ikke pligtig at

*^ge mod Gjsnvalg for efter Forlobet af et ligesaa

Tidsrum som det, hvori han har været Medlem
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1872. af Forstanderskabet. Ligeledes er den, der har fyldt

L Maj. sit 60de Aar, berettiget til at undslaa sig for at mod-

tage Valg. Samme Ret tilkommer den, der har Sæde

i Sysselforstanderskabet.

§ 6. Valgene skulle stedse — undtagen naar

overordentlige Valg gjores fornodne — foretages paa

Foraars-Repsthingene efter en Liste, forfattet af Valg-

bestyrelsen, der for forste Gang skal bestaa af Rep-

styreren og tvende af Sysselmanden dertil udvalgte, i

Reppen bosatte valgberettigede Mænd, men siden af

Forstanderskabets Formand og to af dets Svrige, af det

selv valgte Medlemmer.

Listen udlægges i 3 Uger for Valgdagen til al-

mindeligt Eftersyn paa et for Reppens Beboere be-

kvemt Sted eller efter Omstændighederne paa flere

saadanne Steder.

Finder Nogen, at enten en Uberettiget er optagen

paa Listen eller en Berettiget udeladt af denne, har

han senest paa selve Valgdagen at fremfore sin Ind-

sigelse eller Paastand, som Valgbestyrelsen derefter

afgjor ved sin Beslutning, forinden Stemmegivningen

begynder,

§ 7. Dagen og Klokkeslettet, naar Valgene skulle

foregaa, skal bekjendtgjores medThingbud hele Reppen

over mindst 8 Dage forud. Valgene foregaa offentlig,

og eohver Vælger, som vil benytte sin Valgret, skal

mode personlig og tilkjendegive mundtlig til Valgpro-

tokollen, paa hvilke Personer han stemmer. Naar alle

de tilstedeværende Valgberettigede have faaet Adgang

til at afgive deres Stemmer, og disse ere tilforte Valg-

protokollen, sluttes Afstemningen, dog ikke for en Times

Forlob, efterat Valghandlingen er begyndt. Valg-

bestyrelsens Formand har da tydelig at oplæse og

Valgbestyrelsens ovrige Medlemmer at optegne og

sammentælle samtlige afgivne Stemmer. De, som efter

Optællingen findes at have de fleste Stemmer, erklæres

da for valgte Medlemmer af Forstanderskabet. Have
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Flere lige mange Stemmer, gjor Lodtrækning Ud- 1872.

slaget. ^ Maj,

§ 8. Fremkommer den, paa hvem et Valg er

faldet, med nogen Undskyldning for at modtage Valget,

^ har Valgbestyrelsen at bedomrae Undskyldningens Gyl-

dighed, Ifald den af Valgbestyrelsen tages tilfolge,

foretages nyt Valg; i modsat Fald kan den Valgte

forelægge sin Begjæring om Fritagelse for Sognefor-

standerskabet; dog skal, forste Gang Valg foretages,

Sysselmanden ene afgjore Sporgsmaalet herom. Om
Udfaldet af Valget skal Valgbestyrelsen meddele Syssel-

forstanderskabet Underretning.

Enhver, der har Noget at anke over ved den fore-

gaaede Valghandling eller i Anledning af de afsagte

Kjendelser, maa, hvis hans Anke skal komme i Be-

tragtning, have indgivet sin skriftlige Besværing til

Valgbestyrelsens Formand inden S Dage, efterat Kjen-

delsen er afsagt eller Valghandlingen er sluttet. Valg-

bestyrelsen skal derefter uden Ophold indsende Be-
^ fiværingen med sin Erklæring til Sysselforstanderskabets

Afgjorelse. Hvis Sysselforstanderskabet erklærer Valget

Ogyldigt, skal nyt Valg foretages.

§ 9. Kommer et Medlem af Forstanderskabet i

«t Tilfælde, der ifolde § 3 udelukker ham fra Valgrel

Og Valgbarhed, udtræder han af Forstanderskabet. Er

J'orhindriogen forbigaaende, kan han midlertidig fritages

^or Forretningerne, indtil Forhindringen er ophort. De
ivrige Medlemmer af Forstanderskabet have at afgjore

^6 Sporgsmaal, som kunne opstaa heraf eller i An-
ledning af, at en Forstander »kulde overtræde sine

^^igter i en saadan Grad, at det bliver nodvendigt at

udelukke ham af Forstanderskabet. Dog skal den Ved-

kommende være berettiget til at indanke Forstander-

*^^bets Afgjorelse for Sysselforstanderskabet. Finder

Medlem sig af anden Grund befojet til inden Udlobet
af den Tid, for hvilken han er valgt, at forlange sig

fritagen for Sæde i Repsforstanderskabet, kan dette
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1872.

4. Maj.

eller i alt Fald Sysselforstanderskabet bevilge hans

Andragende.

Ved et Medlems Dodsfald eller Udtrædelse fore-

tages nyt Valg, dersom ikke Forstanderskabet med

Enstemmighed vedtager, at Besættelsen af den ledige

Plads kan opsættes til næste almindelige Valg.

§ 10. Saasnart Valget af Forstandere i Henhold

til det Ånforte er tilendebragt, skal den ældste af de

Valgte sammenkalde Forstanderskabets Medlemmer til

Mode for at vælge en Formand. Formandsvalget gjældør

for Fardagsaaret, og den fungerende Formand skal

derfor i det sidste Aarsmode lade vælge Formand for

det kommende Aar. Dog bliver dette Valg i de Aar,

hvori nyt Valg foretages paa Halvdelen af Forstander-

standerskabets Medlemmer, og den valgte Formand

udtræder uden at blive gjenvalgt, kun at anse som

forelSbigt, indtil det nye Forstanderskab i sit lorste

T^Sde kan foretage det endelige Valg.

Ethvert Medlem er forpligtet til at modtage Valg

som Formand eller at udfore andre særlige Hverv, som

Forstanderskabet maatte paalægge ham. Dog kan den,

der i mindst 3 Aar har været Formand, undslaa sig

for at modtage Valg som saadan i et ligesaa langt

Tidsrum, som han har været Formand, Til at fungere

i Formandens Forfald vælges en Næstformand.

Til gyldigt Valg af Formand eller Næstformand

udfordres, at den Valgte har faaet over Halvdelen af

de af Forstanderskabets tilstedeværende Medlemmer af-

givne Stemmer. Opnaas saadant Flertal ikke ved det

forste Valg, foretages nyt Valg. Opnaar heller ikke

herved Nogen over Halvdelen af Stemmerne, foretages

bundet Valg mellem de To, som ved det foregaaende

Valg have erholdt flest Stemmer. Ere ved det andet

Valg Stemmerne lige, afgjores det ved Lodtrækning,

paa hvilke To der ved det bundne Valg skal stemmes.

Ligeledes afgjor Lodtrækning Valget, naar Stemmerne

ere lige ved det bundne Valg.
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§ 11. Formanden foranstalter Forstanderskabets 1872.

Medlemmer sammenkaldte, leder Forhandlingerne, be- 4. Maj.

sorger Forhandlingsprotokollens Forelse og paaser, at

Forstanderskabets Beslutninger nojagtig tilfores, For-

saavidt der ikke med Hensyn til enkelte Sager eller

Arter af Sager af Forstanderskabet maatte blive trafifen

særlig Bestemmelse, hvorefter den disse vedkommende

Brevvexling eller visse Beslutningers Udforelse over-

drages enkelte Medlemmer, foranstalter Formanden Ud-

foreisen af de tagne Beslutninger og besorger Brev-

vexlingen og Forelsen af de nodvendige Regnskaber og

andre Boger. Ligeledes opbevarer han alle Forstander-

skabets Protokoller, Breve og andre Papirer eller Do-

kumenter, der vedkomme de Forstanderskabet under-

lagte Anliggender.

§ 12. Forstanderskabet skal samles mindst 2

Gange om Aaret, om Foraaret og om Efteraaret, og

ellers saa ofte, som Formanden finder det fornodent,

eller naar det forlanges enten af Halvdelen af Med-

lemmerne eller af Præsten eller Fattigforstanderen,

forsaavidt Sagen angaar Undervisnings- eller Fattig-

sager.

Forstanderskabet tager selv Bestemmelse om Tiden

og Stedet for de ordentlige Moders Afholdelse, hvor-

imod det tilkommer Formanden at tage Bestemmelse

herom for de overordentlige Moders Vedkommende.

MSderne bekjendtgjores saavidt muligt ved Thingbud

eller paa anden i Reppen brugelig Maade. De holdes

offentlig. Dog kan Forstanderskabet undtagelsesvis

Vedtage at forhandle enkelte Sager inden lakkede

Dore.

§ 13. Ingen Beslutning kan tages af et For-

standerskab, naar ikke idetmindste Halvdelen af dets

^edlea\mer er tilstede. Naar der mellem MedlGmraerne

forskjellige Meninger om en Sag, afgjOres den ved

^^emmefierhed. Ere Stemmerne lige, gjor Formandens

^^^mme Udslaget. Erholde ved Valg Flere ligemange
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1872. Stemmer, finder Lodtrækning Sted (jfr. dog § 10). Et-

4. Maj. hvert Medlem er berettiget til at forlange sin afvigende

Mening kortelig tilfort Protokollen, og denne under-

skrives ved hvert Modes Slutning af alle de tilstede-

værende Medlemmer.

§ 14. Repsforstanderskaberne skulle fremtidig

overtage Bestyrelsen af Reppernes Fattigvæsen efter

de i Reglement af 8. Januar 1834 og senere herom

udgivne Anordninger indeholdte Regler med de For-

andringer, som folge af Bestemmelserne i nærværende

Forordning. Udovelsen af det nærmere Tilsyn med de

Fattiges Forsorgelse kan Forstanderskabet overdrage

for 1 Aar ad Gangen til en eller to Fattigforstandere,

som det seiv vælger blandt sine Medlemmer.

Det Tilsyn, som Sognepræsten efter den gjæidende

Lovgivning skal fore med Borns Opfostring og Op-

dragelse, vedbliver at paahvile ham, og hvad enten

Præsten er Medlem af Forstanderskabet eller ikke,

skal dette i disse Sager, naar det ikke kan komme

overens med Præsten herom, uden Hensyn til Stemme-

flerhed tage Præstens Forslag herom tilfolge, i alt Fald

indtil Sysselforstanderskabets Afgjorelse af en i denne

Anledning mellem Præsten og Repsforstanderskabet

opstaaet Uenighed kan erhverves.

§ 25. Repsforstanderskaberne skulle hvert i sin

Rep fore Tilsyn med Sundhedstilstanden i Overens-

stemmelse med de Forskrifter, der i saa Henseende

meddeles dem af Amtsrandet eller Landshovdingen.

§ 16, De Repstyrerne efter Frdg. af 15. Marts

1861 med Hensyn til Bivejenes Vedligeholdelse paa-

hvilende Pligter overgaa til Forstanderskabet, der er

berettiget til at overdrage et eller to af sine Medlemmer

det nærmere Tilsyn hermed. Med Hensyn til Hoved-

vejenes Vedligeholdelse vil Forstanderskabet have inden

hvert Aars Udgang at indsende til Sysselforstander-

skabet fornodent Forslag om de Arbeider, der i den

næst paafolgende Sommer ville være at udfore paa de
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i Reppen beliggende Hovedveje, ledsaget af en Plan 1872.

for selve Årbeidet og et Overslag over de Omkost- ^ Mig.

ninger, som antages at ville raedgaa hertil. Den Reps-

kassen efter Frdg. af 15. Marts 1861 paahvilende Vej-

skat bliver af Forstanderskabet at Hgne og at indbetale

til Sysselmanden.

Det Samme gjælder om det i denne Forordnings

§ 40 omhandlede Bidrag,

§ 17. De Repstyrerne paahvilende Pligter med
Hensyn til Fællesgræsganges Afbenyttelse, Kreaturers

Indsamling fra disse, Foranstaltninger til Ræves Ud-

ryddelse og Paaligning af de heraf flydende Omkost-

kostninger overgaa til Repsforstanderskabet. Forstan-

derskabet kan overdrage et af sine Medlemmer at udfore

det i denne Henseende Fornodne.

§ 18. Repsforstanderskabet forer Tilsyn med
Reppens Thinghus og de ovrige faste Ejendomme, der

maatte tilhore Kommunen eller være henlagte til dens

Brug (f. Ex. Kristfæjorder), og drager Omsorg for, at

disse holdes i vedborlig Stand. Forsaavidt st5rre Ud-

gifter udfordres hertil, end der kunne dækkes ved den

ordinære aarlige Ligning, er Forstanderskabet pligtigt

til herpaa at erhverve Sysselforstanderskabets Stad-

fæstelse.

§ 19. Repsforstanderskabet skal hvert Aar af-

fatte et Overslag over samtlige Kommnnens Indtægter

og Udgifter og, forsaavidt de sidste ikke dækkes ved

Fattigtienden elier andre Kommunen tilkommende Ind-

tægter, efter Formue og Leilighed paaligne samtlige

Reppens Beboere det manglende Belob. Overslaget

affattes efter et af Sysselforstanderskabet dertil fore-

skrevet Skema — forste Gang efter et af Amtmanden

fastsat midlertidigt Skema — og fremlægges i 3 Uger

inden Regnskabsaarets Begyndelse tilligemed Ligningen

til almindeligt Eftersyn for Reppens Beboere paa et

for disse bekvemt og paa sædvanlig Maade forad be-

XXI. B. 25
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1872. kjendtgjort Sted. Samtidig med Fremlæggelsen ind-

4, Maj, sendes en Gjenpart af Overslaget til Sysselforstander-

skabet.

Indsigelser mod Ligningen fremfores skriftlig inden

3 Uger efter Udlobet af den nævnte Frist for For-

standerskabets Formandj som i dettes næste Mode

forelægger dem til det samlede Forstanderskabs Af-

gjorelse. Det staar Enhver, der ved Ligningen er

ansat til Kommunebidrag, frit for inden samme Frist

at klage over Andres Beskatning saavelsom over, at

Nogen er forbigaaet ved Ligningen.

Forinden nogen af de nævnte Klager afgjores af

Forstanderskabet, skal der gives saavel Klageren som

den, der er Gjenstand for Klagen, Leilighed til i For-

standerskabets Mode, hvortil han maa tilsiges med 4

Dages Varsel, at udtale sig over den fremsatte Klage,

hvad han ogsaa er berettiget til at gjore skriftlig. Den

af Forstanderskabet i Anledning af den indkomne Klage

tagne Beslutning kan inden 3 Uger, efterat den er

meddelt den Vedkommende, indankes for Sysselfor-

standerskabet, der endelig paakjender samme i sit næste

Mode. Betalingsterminen for de kommunale Afgifter

er den 31. December, saafremt Repsforstanderskabet

ikke giver længere Frist.

Ingen Afgiftspligtig kan ved at indanke Skatte-

ansættelsen for Sysselforstanderskabet unddrage sig

Forpligtelsen til at udrede den til Betaling forfaldne

Del af Skatten. Naar Skatteansættelsen forandres af

Sysselforstanderskabet, berigtiges det Belob, som ved-

kommende Afgiftspligtige har betalt for meget, ved

Tilbagebetaling til ham eller ved Afregning i den

nærmest derefter forfaldende Del af hans Kommune-

afgifter,

§ 20. Repsforstanderskabets Formand er tillige

dettes Kasserer og Regnskabsforer, medmindre For-

standerskabet overdrager dette Hverv til et andet af

sine Medlemmer.
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Re^nskabsaaret gaar fra Fardag til Farda^. Reen- 1872,.

skabsforeren affatter inden Juni Maaneds Udgang Regn- 4. Map

skabet over Kommunens Indtægter og Udgifter i det

forlobne Aar i Overensstemmelse med det for detaar-

lige Overslag foreskrevne Skema; det gjennemgaas

derefter af hele Forstanderskabet eller af en af dette

valgt Revisor. De ved Regnskabet gjorte Bemærk-

ninger tilligemed Regnsabsforerens Besvarelser hertil

fremlægges dernæst tilligemed selve Regnskabet inden

hvert Aars September Maaneds Udgang til Eftersyn

for Reppens Beboere i 3 Uger paa samme Maade, som

i § 19 er foreskrevet med Hensyn til Fremlæggelsen

af Skatteligningen. I Regnskabet optages en Forteg-

nelse over Kommunens samtlige Ejendele samt en Op-

gjorelse af dens Formue og Gjæld.

Inden November Maaneds Udgang indsendes Regn-

skabet med Bilag, Bemærkninger og Besvarelser til

Sysselforstanderskabet, som lader det gjenuemgaa og

paakjender de ved Kommunens eller dets egen Revi-

sion gjorte Udsættelser.

§ 21. Det hele Forstanderskab er ansvarligt for,

at Regnskabet er rigtigt. Ligeledes bærer det An-

svaret for de Kapitaler, Aktiver og andre Ejendomme,

som tilhore Kommunen.

Uden Forstanderskabets Samtykke kan ingen Ud-

gift, der ikke har Hjemmel i Lov eller Anordning eller

er en F5lge af Sysselforstanderskabets eller Amtsraadets

Beslutning i Henbold til nærværende Forordning, af-

holdes af Kommunens Kasse.

§ 22. Forstanderskabet skal ved de Midler, der

staa til dets Raadighed, soge at forhindre Betleri og

Losgængeri samt iovrigt bidrage til at fremme og op-

retholde god Orden i Reppen.

§ 23, Repsforstanderskaberne skulle derhos tages

Paa Raad med om andre Anliggender, der vedrore

^otQmQQen uden at henhore under Forstanderskabets

^gen Afgjorelse, forsaavidt disses Beskaffenhed tillader

25*
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1872. det, saasom om Oprettelsen af særlige Sandhedskom-

4. Maj. missioner, om Ordningen af Jordemodervæsenet, om

Midler til at forebygge Hnngersnod m. v., ligesom For-

standerskabet ogsaa skal være berettiget til at gj5re

Forslag og indgive Andragender til Regjeringen om

AU, hvad der kan tjene ti! Kommunens Tarv.

Forandringer i Repsinddelingen kunne ikke fore-

tages aden med vedkommende Forstanderskabs Sam-

tykke, hvad enten Forandringen maatte bestaa i to

eller fiere Reppers Sammenlægning til én Kommnne

eller én Reps Deling i to eller flere Kommuner. An-

dragender fra vedkommende Forstanderskab om saa-

danne Forandringer indsendes til Sysselforstanderskabet,

der ledsager Andragendet med sin Erklæring, hvor-

efter dette igjennem Amtmanden forelægges Lands-

hovdingea til Resolation.

§ 24* Forstanderskabet er bemyndiget til uden

Sysselmandens Mellemkomst at afholde Licitationer

over UdfSrelsen af Vejarbeide, Vedligeholdelse af Thing-

huse og andre Kommunen tilhorende Ejendomme samt

over Anskaffelse af Naturalydelser til Kommunens

Tarv.

§ 25. Udgifter til Skrivematerialier, Protokoller,

Brevporto og Bndsendelser i Kommunens Tarv godt-

gj5res Formanden efter Regning.

§ 26. Sysselforstanderskabets Samtykke udfor-

dres til Repsforstanderskabets Beslutning i folgende

Tilfælde, nemlig til:

1) i Åarets L5b at forhdje de i Ligningen opfdrte

Bel5b

;

2) at Kommunen overtager nogen vedvarende For-

pligtelse, som ikke umiddelbart ifolge Lovgivningen

paahviler samme;

3) at der af Kommunens Kasse udredes Betaling for

Medhjælp ved Udforeisen af kommunale Hverv,

som det paaligger Nogen at udfare efter Valg;
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4) at der i noget Åar udskrives et storre samlet 1872.

Skattebeløb til Kommunens Kasse end Gjennem- 4. filaj.

snittet af det tilsvarende Belob i de 3 nærmest

foregaaende Aar med Tillæg af en Trediedel. De

Belob, som herudover i noget Aar med Syssel-

forstanderskabets Samtykke udskrives, medtages

ikke ved paafolgende Beregninger af fornævnte

Gjennemsnitsbelob;

5) at Kommunens faste Ejendomme afhændes eller

pantsættes, eller at der erhverves nye faste Ejen-

domme for Kommunen;

6) at der forbruges af Kommunens Kapitalformue;

7) at der optages noget Laan for Kommunen af stdrre

Belob eller for længere Tid, end at det kan til-

bagebetales inden Udgangen af det folgende Regn-

skabsaar, at saadant Laan fornyes eller den Tid,

hvori det skal afbetales, forlænges.

§ 27. Kommer Sysselmanden ved de indsendte

Overslag og Regnskaber eller paa anden Maade til

Kundskab om, at en af Repsforstanderskabet tagen

Beslutning overskrider den Forstanderskabet tilkom-

mende Myndighed eller i anden Henseende er stridende

mod Lovgivningen, eller at den gaar ud paa at træffe

en for Kommunen fordærvelig Foranstaltning eller at

nægte Opfyldelsen af en Kommunen paahvilende Pligt,

kan han ved Skrivelse til Repsforstanderskabets For-

mand midlertidig sætte Beslutningen ud af Kraft, for-

saavidt den endnu ikke er udfort, hvorefter han snarest

muligt gjor Indberetning derom gjennem vedkommende

Amtmand til Landshovdingen, som da afgjor Sagen.

En Gjenpart af Indberetningen tilstilles samtidig Reps-

forstanderskabet.

B. Syssel forstander sk aber.

§ 28. I hvert Sysselforstanderskab skal foruden

Sysselmanden, som er Forstanderskabets Formand, være
6— 10 valgte Medlemmer. Ved Afgjorelsen af de i
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1872. denne Forordnings § 14 andet Stykke omhandlede

4. Maj, Sager skal derhos vedkommende Provst have Sæde og

Stemme i Forstanderskabet.

I Vestmanno Syssel bestaar Forstanderskabet af

Sysselmanden, Sognepræsten og 3 valgte Medlemmer.

§ 29. Hver Rep danner en særlig "Valgkreds og

vælger 1 Repræsentant til Forstanderskabet. Valget

foretages paa det aarlige Mandtalsthing ved umiddelbar

Afstemning under Ledelse af Valgbestyrelsen, som be-

staar af Sysselmanden med tvende dertil delegerede

Medlemmer, der forste Gang vælges af Amtmanden,

senere af Sysselforstanderskabet.

Efter Valgets Slutning bekjendtgjor Valgbestyrel-

sen, hvem der er valgt ti! Medlem af Forstander-

skabet.

I de Sysler, der bestaa af flere end 10 Repper,

skulle de folkerigere Repper bestandig have en Re-

præsentant i Sysselforstanderskabet, men de mindre

befolkede skiftevis efter rigtigt Forhold, der fSrste

Gang bestemmes ved Lodtrækning, en Repræsentant

hvert andet Aar.

§ 30. Om Valgret og Valgbarhed til Sysselfor-

standerskabet samt om Fremgangsmaaden ved Valget

gjælde iovrigt de samme Regler, som ovenfor i saa

Henseende ere foreskrevne for Repsforstanderskabeme,

ligesom ogsaa Valglisterne til disse lægges til Grund

ved Valget til hint (jfr. §§ 3—7).

Um Valgets Udfald skal Valgbestyrelsen til Under-

retning for Amtsraadet gjore Indberetning til vedkom-

mende Amtmand.

§ 31. Indsigelser mod Valgets Gyldighed 'paa-

kjendes af Sysselforstanderskabet, men maa for at

kunne tages i Betragtning fremsættes skriftlig for dettes

Formand inden Udlobet af 14 Dage efter Valghand-

lingens Slutning. Sysselforstanderskabet paakjender

ligeledes Andragender om Udtrædelse af dette eller de

Sporgsmaal, som kunne opstaa om et Medlems Ude-
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iukkelse af Forstanderskabet. Er Vedkommende util- 1872.

freds med Forstanderskabets Afgjorelse af de omband^ 4. Maj,

lede Sp5rgsmaal, kan han inden 4 Uger, efterat samme
er ham meddelt, forelægge dem for Amtsraadet, som

endelig paakjender disse Sporgsmaal.

§ 32. Sysselforstanderskabets Medlemmer vælges

paa 6 Aar. Af dem, der vælges forste Gang, aftræder

efter 3 Aars Forlob den storre Del, dersom Antallet

af Fcrstanderskabets Medlemmer er ulige, ellers Halv-

delen, og gjælde de i § 5 i saa Henseende for Reps-

forstandernes Funktionstid og deres Gjenvalg (samt

med Hensyn til Undskyldningsgrunde for Modtagelse

af Valg) fastsatte Regler ogsaa for Sysselforstandernes

Vedkommende.

§ 33. Sysselforstanderskabet skal samles mindst

1 Gang om Aaret efter Formandens nærmere Bestem-

melse. Desuden kan overordentligt Mode sammen-

kaldes af Formanden, naar han finder det fornodent,

ligesom han er pligtig hertil, naar Saadant begjæres af

Halvdelen af Forstanderskabets Medlemmer.

Forste Gang Forstanderskabet sammentræder, be-

stemmer Formanden Modestedet; senere vedtager For-

standerskabet selv, hvor dette skal være,

1 Dagpenge og Befordringsgodtgjorelse erholde

Forstanderskabets Medlemmer 1 Rd. om Dagen, regnet

fra den Dag, de tiltræde deres Reise til Modestedet,

og indtil de ere komne tilbage til deres Hjem, efter

Regning fra hver Enkelt, som efter Provelse af Syssel-

manden udbetales af Sysselets Kasse paa forventet

Billigelse af Amtsraadet. Formanden erholder Godt-

gjorelse for Skrivematerialier, Anskaffelse af Forhand-

lingsprotokol, Brevporto, Budsendelser m. m, efter

Regning, som anvises af det samlede Forstanderskab.

§ 34. Enhver Beslutning af Forstanderskabet

vedtages med Stemmeflerhed, dog udfordres dertil, at

Flertallet af Forstanderskabets samtlige Medlemmer er

tilstede. I Tilfælde af Stemmelighed gjor Formandens
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1872. Stemme Udslaget. Ethvert Medlem er berettiget til

4. Maj. at forlange sin afvigende Mening kortelig tilfort Pro-

tokollen, og denne underskrives ved ethvert Mdde&

Slutning af alle de tilstedeværende Medlemmer.

§ 35. Formandens Pligter med Hensyn til Le-

delsen af Forstanderskabets Forhandlinger m. m. ere

de samme, som for ilepsforstanderskabernes Vedkom-

mende ere fastsatte i § 11.

§ 36. Formanden er berettiget til, saafremt han

finder, at en af Forstanderskabet tagen Beslutning

overskrider den Forstanderskabet tilkommende Myn-

dighed eller i anden Henseende er stridende mod Lov-

givningen, eller at den gaar ud paa at træflfe en for

Sysselkommunen fordærvelig Foranstaltning eller at

nægte Opfyldelsen af en denne paahvilende Pligt, at

sætte Beslutningen ud af Kraft, hvorefter han uden

Ophold har at gjore Indberetning herom til Amtmanden.

En Gjenpart af Indberetningen meddeles samtidig Sys-

selforstanderskabet. Er Amtmanden i saa Henseende

af samme Mening som Sysselmanden, har han at ind-

stille Sagens Afgjorelse til Landshovdingens Resolution.

Finder Amtmanden derimod, at Suspensionen af den

af Sysselforstanderskabet tagne Beslutning bor ophæves,

er han berettiget til ved sin Resolution at ophæve den.

§ 37. Med næste Post efter Afholdelsen af hvert

Sysselforstanderskabs-Mode har Formanden til Amt-

manden at indsende en Afskrift af Forhandlingsproto-

kollen, og er Amtmanden berettiget til i de i fore-

gaaende Paragraf ommeldte Tilfælde ved Skrivelse til

Formanden midlertidig at sætte den af Forstander-

skabet tagne Beslutning ud af Kraft, hvorefter han vil

have paa den ovenfor ommeldte Maade at forelægge

Sagen til Landshovdingens Afgjorelse, En Gjenpart

af Indberetningen til denne tilstilles samtidig Syssel-

forstanderskabet.

§ 38. Sysselforstanderskabet træffer de Afgjorelser

og Foranstaltninger, der i nærværende Forordning §§ 2,
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8, 9, 14, 18, 21 og 26 ere det overdragne med Hensyn 1872.

til Repskommunerne, samt forer et almindeligt Tilsyn 4- MiU-

med, at Repsforstanderskaberne i deres Forvaltning

holde sig de for dem gjældende Forskrifter efterrette-

lige. Finder Sysselforstanderskabet, at Repsforstander-

skabet har foretaget ulovhjemlede Udgifter eller nægtet

at udrede Udgifter, som det er pligtigt at afholde,

eller andladt at udfore nogen anden Foranstaltning,

hvortil det er forpligtet, eller i andre Maader har over-

skredet sin Myndighed, træffer det de i den Anledning

nødvendige Foranstaltninger, til hvilken Ende det, om
fornodent gjores, ved TvangsbSder kan sikkre sig sine

Befalingers Efterlevelse, og kan derhos ved Domstolene

gjore personligt Ansvar gjældende mod de enkelte

Medlemmer af Repsforstanderskabet.

Naar samtlige Repsforstanderskabers Regnskaber

ere deciderede af Sysselforstanderskabet, affatter dette

en skematisk Oversigt over Repskomraunemes Status

og indsender samme gjennem Amtmanden til Lands-

hovdingen.

§ 39. Endvidere styrer Sysselforstanderskabet

Sysselkommunens samtlige Anliggender, saasom:

1, Det udover det Sysselmændene etter Forordn, af

15. Marts 1861 paahvilende Tilsyn med Hensyn

til de i Syslet beliggende Hovedvejes Vedlige-

holdelse og har i dette Ojemed Raadighed over

Anvendelsen af den i Syslet hvert Aar opkrævede

Vejskat, dog saaledes, at Amtsraadet er berettiget

til at fastsætte, at et Belob af indtil Vs af Syslets

aarlige Vejskat kan for et kortere eller længere

Tidsrum anvendes til Arbeider ved Amtets Hoved-

veje uden Hensyn til, i hvilket Syssel disse ere

beliggende. Efter Forstanderskabets Forslag fast-

sætter Amtsraadet, hvilke Veje der skulle være

Hovedveje, og træffer Ændringer i det i saa Hen-

seende gjældende Regulativ, Endvidere henhorer

under Forstanderskabet Tilsynet med Færger,



394 Forordn, om de iel. Landkommuners Styrelse,

1872. Broer og Landingsstedar i Syslet, saavelsom An-

.4. Maj, orduingeu af de med Hensyn til samme fornodne

Foranstaltninger; et oflPentligt Færgested kan ej

nedlægges uden med Amtsraadets Samtykke.

2. Det fastsætter Regulativer for Fællesgræsganges

Afbenyttelse, Kreaturers Indsamling fra disse, For-

anstaltning til Ræves Udryddelse m. v. Ligeledes

foranstalter det nojagtige Fortegnelser over Syslets

Kreaturmærker bekjendtgjorte i Trykken, naar det

anser det fornodent, og i ethvert Fald en Gang

hvert iOde Aar.

3. Forstanderskabet deltager i Valget af Repstyrere,

saaledes at hver Gang en Repstyrer skal beskikkes,

foreslaar Forstanderskabet 3 dertil egnede Mænd,

hvoraf Amtmanden vælger den ene. Det gjor

Forslag, om der skal være 1 eller 2 Repstyrere i

en Rep, hvorefter Amtsraadet træffer Bestemmelse

i saa Henseende.

4. Forstanderskabet skal fore Tilsyn med Vakciaa-

tionen, Jordemodervæsenet og med de særlige

Sundhedskommissioners Virksomhed,

5. Det træffer, efter indhentet Erklæring fra ved-

kommende Repsforstanderskaber, Foranstaltninger

til Forebyggelse af Hungersnod i Syslet, Udfor-

dres hertil storre Belob, end der kan dækkes

med Halvdelen af Sysselkommunens samtlige or-

dentlige Aarsindtægter (regnede efter 3 Aars Gjen-

nemsnit), maa Beslutningen indstilles til Amts-

raadets Stadfæstelse. I paatrængende Tilfælde er

Amtmanden dog bemyndiget til at billige Afhol-

delsen af de Udgifter, som ikke kunne opsættes.

§ 40. Sysselforstanderskaket affatter for hvert

Regnskabsaar, regnet fra 1. Januar til 31. December,

Overslag over Syslets samtlige Indtægter og Udgifter

og paaligner do Belob, der behoves til disses Dækning.

Forsaavidt der ikke til Afholdelsen af enkelte af Ud-

gifterne er hjemlet nogen anden Ligningsmaade, vil
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<iet Belob, der udfordres, være at ligne paa Syslets 1872.

Repper i rigtigt Forhold efter det samlede Antal af 4. Maj,

Losegodshundrederne og samtlige Jordhundreder efter

den ny Jordebog i hver enkelt Rep. Det Belob, som

enhver Rep saaledes bor yde, paalignes Reppens Be-

boere efter de samme Regler som Reppens ovrige Ud-
gifter og indbetales af Repsforstanderskabets Formand
til Sysselmanden paa næste Mandtalsthing (jfr. § 16).

Overslaget affattes i Overensstemmelse med et af

Amtsraadet foreskrevet Skema, forste Gang efter et

af Amtmanden fastsat midlertidigt Skema.

§ 41. Det aarlige Regnskab over Sysselkom-

munens Indtægter og Udgifter aflægges af Sysselmanden

Og tilstilles inden Januar Maaneds Udgang den af For-

standerskabet valgte Revisor, som inden Februar Maa-
neds Udgang tilbagesender Sysselmanden Regnskabet,

ledsaget af de Bemærkninger, ban har fundet Anledning

W at gjore ved samme. Disse tilligemed Sysselman-

dens Besvarelser og Regnskabet med Bilag gjennem-

gaas derefter af Forstanderskabet, hvorefter samtlige

herhenhorende Dokumenter indsendes til Amtmanden,
som, efter selv at have gjennemgaaet dem og indhentet

*ie yderligere Oplysninger, han maatte anse fornodne,

forelæger det i Amtsraadets næste Mode til dettes

I^ecision. Regnskabet affattes i Overensstemmelse med
det i forrige Paragraf nævnte Overslag og skal led-

sages af en Fortegnelse over Sysselkommunens Ejen-

domme samt en Opgjorelse af dens Formue og Gjæld.

Af Regnskabet tilstilles inden Maj Maaneds Udgang
hvert Repsforstanderskab i Syslet en Afskrift, som
*^ette sorger for kan være til Eftersyn for Reppens

Beboere. For Udfærdigelsen af disse Afskrifter til-

^ommer der Sysselmanden en Godtgjorelse af 24 Sk,

P^' Ark, som udredes af Syslets Kasse.

§ 42. Det hele Sysselforstanderskab er ansvarligt

at Regnskabet er rigtigt. Ligeledes bærer det
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1872. Ansvaret for de Kapitaler, Aktiver og andre Ejen-
L Maj. domme, som tilhore Sysselkommunen.

Ingen Udgift maa afholdes af Syslets Kasse, med-

mindre den er hjemlet i Lov eller Anordning eller

vedtaget af Sysselforstanderskabet eller fastsat af Amts-

raadet.

§ 43. I de samme Tilfælde, i hvilke der efter

§ 26 udfordres Sysselforstanderskabets Stadfæstelse

paa de af Repsforstanderskabet tagne Beslutninger,

udfordres til de tilsvarende Beslutninger for Syssel-

kommanens Vedkommende Amtsraadets Billigelse.

C. Amts raad.

§ 44. I hvert Amtsraad have Sæde : Amtmanden

som Formand og 2 valgte Medlemmer. Disse sidste

vælges paa 6 Aar, saaledes at en af dem fratræder

hvert tredie Aar (jfr. § 46). Valget foretages af samt-

lige Amtets Sysselforstanderskaber efter nærmere For-

anstaltning af Amtmanden, forste Gang disse sammen-

træde, og senere hvert tredie Aar.

§ 45. Valgbarheden til Amtsraadet er knyttet til

de samme Betingelser som Valgbarheden til Althinget,

dog saaledes at hertil tillige udfordres fast Ophold

indenfor vedkommende Amts Grændser,

§ 46. Den i Forordn, af 6. Januar 1857 § 4

nævnte Valgbestyrelse har, saasnart Valglisten til Al-

thingsvalgene er berigtiget, at tilstille vedkommende

Amtmand en Fortegnelse over dem, der ere valgbare til

Althinget. Efter Modtagelsen af samtlige disse For-

tegnelser har Amtmanden i Forening med -2 af ham

hertil valgte Mænd at udarbejde en Liste over alle i

Amtet bosiddende valgbare Mænd, hvilken Liste til-

stilles samtlige Sysselforstanderskaber i Amtet.

Valget foregaar derefter paa den Maade, at et-

hvert Medlem af Sysselforstanderskabet, som er tilstede

i dettes Mode, stemmer paa et dobbelt saa stort Antal

Mænd, som der skal besættes Pladser i Amtsraadet.
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Efter Valgets Slntning tilstiller hver Sysselmand Amt- 1872.

manden en Gjenpart af Valghandlingen, hvornæst denne ^ MiQ*

i Forening med de af ham ved Valglistens Affattelse

tilkaldte Mænd samraentælJer de afgivne Stemmer. De
To, som ved Optællingen befindes at have erholdt de

fleste Stemmer, ere Medlemmer af Amtsraadet, og de

To, som næst efter dem have erholdt flest Stemmer,

Pyldingsmænd, der i hines Forfald indtræde i Raadet

i deres Sted. Dersom To eller Flere have erholdt

Hgemange Stemmer ved Valget, gjor Lodkastning Ud-

slaget.

Efter de 3 forste Aars ForlSb afgjores det ved

liOdkastning, hvem af Raadets to Medlemmer samt af

de Fyldingsmænd der skal afgaa. Siden finder Afgang

forst Sted efter Udlobet af de 6 Aar, for hvilke Valget

er sket.

§ 47. Med Hensyn til Gjenvalg og Undskyldnings-

grande for Modtagelse af Valg gjælde de samme Be-

stemmelser, som i saa Henseende ere fastsatte i § 5

for Repsforstanderskaberne. Amtsraadet afgjor selv

Indsigelser mod Gyldigheden af de foretagne Valg og

de Grande, ifolge hvilke et valgt Medlem af Raadet

tror sig berettiget til at adtræde af dette. Dog skal

den Vedkommende være berettiget til at indanke Amts-

^Aadets Afgjorelse for Landshovdingen.

§ 48. Amtsraadet skal samles én Gang om Aaret

^ Begyndelsen af Jani Maaned efter Formandens nær-

mere Bestemmelse. Desuden kan Formanden, naar han

flader det paatrængende nødvendigt, indkalde Raadet

W et overordentligt Mode.

Amtsraadets ordentlige Modested er paa Amt-
^^ndens Bolig, forsaavidt denne ligger indenfor Amtets

^'^ndser, i modsat Fald bestemmer Amtmanden MOde-
®^edet i Amtet selv.

§ 49. Medlemmerne erholde i Dagpenge 1 Rd.
^ hver Dag, de paa Grund af Raadets Mode nod-

**8e8
yggj.g fraværende fra deres Hjem, samt
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1872. Reisegodtgjorelse efter Regning, som efter Prøvelse an-
4. Maj. vises af Amtmanden.

§ 50. Formanden leder Raadets Forhandlinger,

foranstalter Ddforelsen af de tagne Beslutninger, an-

skaffer Raadets Protokoller m. v., og opbevarer disse

samt dets Breve og andre Papirer. Raadet vælger

blandt sine Medlemmer en Sekretær, der forer For-

handlingsprotokollen og i Forening med Formanden

sorger for Offentliggjoreisen af Raadets Beslutninger i

Overensstemmelse med § 55. De i § 34 med Hensyn

til Sysselforstanderskaberne foreskrevne Regler skulle

ogsaa være gjældende for Amtsraadet, dog saaledes at

dette for at kunne tage en afgjorende Beslutning maa

være fuldtalligt.

§ 51. Alle Udgifter i Anledning af Amtsraadets

Afholdelse udredes af Amtets Repartitionsfond.

§ 52. Amtsraadet har folgende Forretninger:

1. Det skal gjennemgaa og decidere aile Sysselkom-

mnnernes Regnskaber og overhovedet med Hensyn

til Overbestyrelsen af de kommunale Anliggender

i Syslet udove den i foranstaaende §§ 31, 39—43
nævnte Myndighed. Finder Amtsraadet, at et

Sysselforstanderskab har foretaget ulovbjemlede

Udgifter eller nægtet at udrede Udgifter, som det

er pligtigt at afholde, eller undladt at udf5re nogen

anden Foranstaltning, hvortil det er forpligtet, eller

i andre Maader har overtraadt sin Myndighed,

træflfer det de i den Anledning nodvendige For-

anstaltninger, til hvilken Ende det, om fornddent

gjores, ved Tvangsbbder kan sikkre sig sine Be*

falingers Efterlevelse, og kan derhos ved Dom-

stolene gjore personligt Ansvar gjældende imod

dem af Sysselforstanderskabets Medlemmer, der

have deltaget i de paagjældende Beslutninger,

I^aar Amtsraadet har decideret samtlige Sys-

selforstanderskabs-Regnskaber, affatter det en ske-

matisk Oversigt over Sysselkommnnemes Statnsy
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som den stiller sig efter disse Regnskaber, og ind- 1872.

sender satnme til Landshovdingen. 4. Maj.

2. Bestyrelsen af de offentlige Stiftelser og Legater,

som hidtil have staaet under Amtmændenes Ene-

bestyrelse, dog med Undtagelse af Justitskassen,

overgaar til Amtsraadet, forsaavidt Fundatserne

eller Gavebrevene eller andre særlige Bestemmelser

ikke ere til Hinder herfor. Amtsraadet bærer

Omsorg for, at de disse Stiftelser - tilhorende Ka-

pitaler gj5res frugtbringende i Overensstemmelse

med de for Udlaan af offentlige Stiftelsers Midler

gjældende Regler, tager Bestemmelse om de aar-

lige Indtægters Anvendelse i Overensstemmelse

med de for disse fastsatte Regler, og foranstalter

de aarlig aflæggende Regnskaber reviderede samt

i Forening med de derved gjorte Udsættelser og

Regnskabsforerens Besvarelser til disse indsendte

til Landshovdingens Decision.

3. Det underkaster de om Vejenes Inddeling i Hoved-

veje og Biveje i Henhold til Frdg. af 15- Marts

1861 udgivne Regulativer en Revision og træflfer

de i saa Henseende fornodne Ændringer i de hidtil

gjældende Regulativer. Det bestemmer, om nogen

Del af de i de enkelte Sysler opkrævede Vejpenge

bor anvendes til Istandsættelse af Hovedveje, der

ligge udenfor Syslets Grændser; dog maa hertil

ikke anvendes mere end indtil Vs &f Vejskattens

aarlige Belob.

4. Amtsraadets Erklæring indhentes, inden nye In-

struktioner for Repstyrerne udfærdiges af Lands-

hovdingen. Dets Erklæring indhentes ligeledes,

naar Fængsler paatænkes opforte i enkelte af

Amtets Distrikter, og om Tilvejebringelsen af de

dertil fornodne Pengemidler, eller naar andre al-

iiiiudelige Foranstaltninger, som medfore Udgifter

®nten for Amtskommunen eller for enkelte Syssel-

kommnner i samme, paatænkes pfjennemforte, saa-
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1872, som Oprettelsen at Landbrugsskoler eller Monster-
L Maj. gaarde o. desl. Naar deslige Bygninger eller

Stiftelser ere tilvejebragte, henlægges de ander

Amtsraadets Tilsyn, saaledes at dette har at drage

Omsorg for deres Vedligeholdelse, Afbenyttelse i
* •

det fastsatte Ojemed og Tilvejebringelsen af de

hertil fornodne Midler i Henhold til de Bestem-

melser, som derom raaatte blive givne.

5. Det har, efter derom at have indhentet Syssel-

forstanderskabernes Erklæringer, at tage under

Overvejelse og gjore Forslag om, hvorvidt der bor

oprettes Aratsfattigkasser, dels for at yde enkelte

Repsfåttigkasser eller Sysselkasser Dnderstdttelse,

naar saadan behoves, dels til at udrede Omkost-

ningerne til Dovstumraes Undervisning o. desl.,

saavelsora ora, hvilke Indtægter der b6r tillægges

og hvilke Udgifter afholdes af saadanne. Amts-

fattigkasser.

§ 53. Aratsraadet affatter for hvert Aar et Overslag

over Amtsrepartitionsfondens Indtægter og Udgifter

og fastsætter i Henhold hertil, med hvor stort Belob

Afgiften til bemeldte Fond, der ligesom hidtil paalignes

Losegodshundrederne, bliver at opkræve i det paa-

gjældende Aar. Overslaget affattes^efter et af Raadet

vedtaget og af Landshovdingen godkjendt Skema og

i5vrigt efter de Oplysninger og Regnskaber, som Amt-

manden hver Gang fremlægger.

§ 54. Repartitionsfonds - Afgiften opkræves af

Sysselmændene paa de aarlige Mandtalsthing og ind-

sendes med fornodent Regnskab over Oppeborslen til

Amtmændene, der ere Reguskabsforere for Amtsrepar-

titionsfondene. Af disse maa ingen Udgift udredes

uden Hjemmel enten i den gjældende Lovgivning eller

i Amtsraadets Beslutninger, Bliver nogen Udgift, der

ikke har saadan Hjemmel, nodrendig i Mellemtiden

mellem Amtsraadets Moder^ kan Amtmanden under
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Forbehold af Raadets Samtykke paa sit Ansvar af- 1872.

holde en saadan Udgift af Repartitionsfonden. 4. Maj.

Amtmanden affatter for hvert Regnskabsaar, som

regnes fra 1. Januar til 31. Decbr., Regnskabet over

Repartitionsfondens Indtægter og Udgifter og tilstiller

inden hvert Aars Februar Maaneds Udgang de andre

Medlemmer af Anitsraadet en Afskrift heraf. Det

undergives derefter ved Raadets næste Sammenkomst

en Revision af dette, hvorefter det tilligemed de ved

Revisionen gjorte UdsætteL*^er inden 4 Uger efter Amts-

raadets Slutning indsendes til Landshovdingen. Kom-
mer denne ved Regnskabets Gjennemsyn eller paa

anden Maade til Kundskab om, at Amtsraadet har

foretaget ulovhjemlede Udgifter eller nægtet at afholde

Udgifter, som lovlig paahvile Amtskommunen, eller i

andre Maader overskredet sin Myndighed, træffer han

i den Anledning de nodvendige Foranstaltninger, til

hvilken Ende han, om foroodent gjores, ved Tvangs-

boder kan sikkre sig sine Befalingers Efterlevelse, og

kan derhos ved Domstolene g;jore personligt Ansvar

gjældende mod de af Amtsraadets Medlemmer, der have

deltaget i de paagjældende Beslutninger.

§ 55- Amtsraadet foranstalter bekjendtgjort ved

Trykken og uddelt til samtlige Sysselforstanderskaber

et kort Uddrag af Raadets Beslutninger og det af samme

vedtagne Overslag samt et Uddrag af de aarlige Regn-

skaber for Amtsrepartitionsfonden og de ovrige Fonds,

som staa under Raadets Bestyrelse.

§ 56, Amtsraadet kan ikke optage Laan for Re-

partitionsfondens Regning af storre Belob eller for

længere Tid, end at det kan tilbagebetales inden Ud-

gangen af det folgende Aar, ej heller raade o^er den

binder dets Bestyrelse værende Kapitalformue eller af-

isende eller pantsætte Amtskommunens faste Ejendomme
^l^er erhverve nye faste Ejendomme for denne, raed-

^*odre Landshovdingens Samtykke hertil erhverves.

XXI. B. 26
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1872. Dette udfordres ogsaa, for at Amtsraadet skal kunne

4. Maj. overtage nogen vedvarende Forpligtelse, som ikke ifolge

Lovgivningen paahviler Amtskommunen, og til Udskriv-

ningen af et storre samlet Bidragsbelob til Reparti-

tionsfonden end Gjennemsnittet af det ommeldte Bidrag

i de tre nærmest foregaaende Aar med Tillæg af en

Fjerdedel.

§ 57. Finder Formanden, at en af Amtsraadet

tagen Beslatning overskrider den Kaadet tilkommende

Myndighed eller i andre Henseender er stridende mod

Lovgivningen, eller at den gaar ud paa at træffe en

for Amtet fordærvelig Foranstaltning eller at nægte

Opfyldelsen af en Amtskommunen paahvilende Pligt,

kan han midlertidig sætte Beslutningen ud af Kraft,

hvorefter han uden Ophold har at gjore Indberetning

herom til Landshovdingen, som da ved sin Resolution

afgjor Sagen. En Gjenpart af denne Indberetning frem-

lægges samtidig i Amtsraadet.

§ 58. I Mellemtiden mellem Amtsraadets Sam-

menkomster forer Amtmanden paa Raadets Vegne det

dette tilkommende Overtilsyn med vedkommende Sys-

eelforstanderskaber. Disse have derfor at indsende til

Amtmanden alle de Sager, som skulle forelægges Amts-

raadet, for at han dels kan sorge for, at de i saa

Henseende fornodne Oplysninger tilvejebringes, dels

midlertidig kan træffe de Foranstaltninger, der ikke

taale at opsættes til Raadets næste Sammenkomst.

Saasnart Amtsraadet træder sammen, har Amtmanden

at meddele dette Beretning om de midlertidige Foran-

staltninger, han i saa Henseende har truffet paa Raa-

dets Vegne-

§ 59. Opstaar Uenighed mellem to Amtsraad om

en Sag, som de begge ere interesserede i, skal hvert

af dem fremsende sin Betænkning om Sagen til Lands-

hovdingen, som endelig afgjor den.

§ 60. For Reykjavik Kommunes Vedkommende

bortfalder fremtidig det aarlige Bidrag, samme har ydet
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til Amtsrepartitionsfonden, hvorimod Kommnnen selv

overtager de Udgifter, som tor deos Vedkommende have

været udredede af AmtsrepartitionsfondeD.

Hvorvidt Kjobstæderne Akureyri og Isafjord i saa

Henseende skulle indtage samme selvstændige Stilling

som Reykjavik, afgjores, efterat der er givet saavel

disse Kjobstæders Kommunalbestyrelser som vedkom-

mende Amtsraad Leilighed til at afgive Erklæring herom,

ved kgl. Resolution, hvorved tillige vil være at fast-

sætte, i hvilket Forhold de nævnte Kommuner even-

tuelt skulle yde Bidrag til de paagjældende Amts-

repartitionsfonds.

§ 61. Denne Forordning bliver efter nærmere

Foranstaltning af Justitsministeriet at iværksætte, saa

at den kan træde i fuld Kraft, saasnart ske kan.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 4. Maj 1872-

Jnstitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 4. Maj.

over Island, ang. Istandsættelse af det paa Skagen

ved Indseilingen til Faxabngten anbragte Somærke.

Khavn den 4. Maj 1872. — isi. Kopib. 1872 Nr. 406,

Tflbindi um stjomarmålefhi Islands III, S. 432—33.

Ved hertil at indsende et Andragende, hvori Sys-

selmanden i Gullbringa og Kjosar Syssel, Clausen,

anholder om, at et ved Rentek. Skriv, af 4. Julil848i)

af Statskassen bevilget Belob af 5 Rd. aarlig til Ved-

ligeholdelse af en Varde paa Skagen ved Indseilingen

*il Faxabugten maa udbetales ham med 20 Rd. for

Aarene 1867—70, i hvilket Tidsrum Belobet har hen-

staaet uhævet, har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse

19. Marts sidsti. anbefalet, at det ommeldte Belob

^^•a udbetales i det antydede Ojemed.

*) se LovsamL for Island XIV. S. 128,

26»
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1872. Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

l^'j^^^
ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Mi-

nisteriet tillader, at et Belob af 20 Rd., imod Aflæggelse

af behorigt Regnskab, anvendes til Reparation af be-

meldte Varde, idet tilfojes, at man D. D. har tillagt

Landfogden fornoden Ordre til at udbetale Belobet til

Sysselmand Clausen af Islands Jordebogskasse.

4. Maj. Jnstitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang, Thingstedet for Vester-Eyjafjalla

Rep. Khavn d. 4. Maj 1872. ~ isi. Kopib. i872 Nr. 408.

Tibindi om stjornarmålefni fslands III, S. 434.

Ved hertil at indsende et af vedkommende Syssel-

mands Erklæring ledsaget Andragende, hvori Rep-

styrerne i Vester-Eyjafjalla Rep ifolge flere Beboeres

Onske anholde om, at Thingstedet for bemeldte Rep

maa blive indrettet i den saakaldte Kverkårhellir i

Seljalandsmuli istedetfor at der ifolge den i Jastitsm.

Skriv, af 9. Marts 18691), hvorved det tillodes, at

Eyjafjalla Rep deles i 2 Repper, tagne Bestemmelse

opfdres et' Thinghus paa Gaarden Hvammar, har Hr.

Stiftaratm. i behgl. Skriv, af 23. Febr. d, A., næst at

bemærke, at den omtalte Klippehule i Kverkårhellir

har en ligesaa bekvem Beliggenhed for Reppens Be-

boere som Gaarden Hvammur, og at den formentlig

med langt ringere Bekostning vil kunne indrettes til

Thingsted, indstillet, at Andragendet bevilges under

Betingelse af, at Hulen eller Grotten under Syssel-

mandens Tilsyn og paa Reppens Bekostning ved An-

bringelse af Panel, Vinduer m. v. indrettes til et an-

stændigt og rummeligt Thinglokale.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Indstillingen herved bifaldes.

») se Lovsaml. for Island XX, S. 140—42
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Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Åmtr 1872.

mænd i Island, ang. Tidsgrænsen for Anvendelsen^^eTMl^

af Forordn, om Afgift af Brændevin m. v. af

26. Februar 1872. Khavn den 6. Maj 1872. —
Isl. Kopib. 1872 Nr. 409—11. Ti&indi nm sljornarmalefhi

tslands III, S. 433-34; Ministerialtidenden for Danmark 1872,

A, S. 152-3.

I Anledning af en til Justitsministeriet indkommen

Foresporgsel om, hvorvidt de, der som Spekulanter

handle paa Island, ere berettigede til, efter at Frdg,

for Island om Afgift af Brændevin og andre spirituose

Drikkevarer af 26. Febr. d. A. er traadt i Kraft den

1. Juli s. A., at forhandle uden Afgift den Brændevin,

som de inden nysnævnte Dag maatte have indfort til

Island, men endnu have i Behold ombord i deres Skib,

samt om, hvorvidt dette i bekræftende Fald gjælder

baade den Handelsplads, hvor de have afgivet deres

Toldseddel, og andre Handelspladser, som de derefter

beseile — har Ministeriet tilkjendegivet Vedkommende,

at man efter Omstændighederne ikke har troet at burde

lade Afgiften opkræve i de omspurgte Tilfælde,

Dette skulde man herved tjenstl. meddele Hr. (Tit.)

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

for samtlige i det Dem anbetroede Amt ansatte Politi-

roestre med Tilfojende, at der af den Politimester, til

hvem Toldseddelen er afgivet, paa Begjæring vil være

at meddele vedkommende Spekulanthandler, naar denne

maatte ville beseile en anden Handelsplads end den,

hvor han forst har indklareret, en skriftlig Erklæring

om, at det paagjældende Parti Brændevin er indfort

inden den 1, Juli d. A.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 13. Maj

<>^er Island, ang. Spfirgsmaal om ForSgelse af

Inventariekvilder paa Kirkjubær og Thykkvibær
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1872. Klostergodser. Khavn den 13. Maj 1872. —
^^^j- Isl. Kopib. 1872 Nr. 426. Tfbindi um stjornarmålefni fslandg

^"*^in, s. 435-36.

I behgl. Skrivelse af 8. December f. Å. har Hr.

Stiftamtm, dels meddelt Deres yderligere Ytringer i An-

ledning af et af Sysselmanden i Skaptafells Syssel A.
-

Gislason tidligere reist Sporgsmaal om Forogelsen af

Inventariekvilde-Antallet paa Kirkjubær og Thykkvibær

Klostergodser, dels indsendt en af Administrator for

bemeldte Klostergodser under 5. April s A. afgiven

Erklæring over det omhandlede Sporgsmaal.

I den Anledning nndla<ier Ministeriet ikke til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. at melde,

at forsaavidt det af Administrator i den ommeldte Hen-

seende er foreslaaet, at der maatte bevilges de Lei-

lændinge paa fornævnte Godser, som onskede Saadant

og som vare tilstrækkelig vederhæftige og paalidelige,

en Understøttelse ved at kjobe og udlaane dem Kvilder,

imod at de forrente Kjobesuramen alene med 4 pCt.

aarlig og mod at de, naar de selv onskede det, kunde

fritages for den med Kvildet folgende Forpligteise til

at bevare samme, maa man med Hr. Stiftamtm. være

enig i, at disse Vilkaar ere uforenelige med Begrebet

om Inventariekvilder, og at en saadan Foranstaltning

derfor er aldeles utilraadelig.

Efter de af Hr Stiftamtm, i saa Henseende med-

delte Oplysninger maa Ministeriet derhos være af den

Formening, at der heller ikke af Hensynet til det Mis-

forhold, som for Tiden finder Sted paa bemeldte Godser

mellem Kvildernes Antal og Jordernes Dyrhed, turde være

tilstrækkelig Grund til at træffe en almindelig For-

anstaltning til Kvildeantallets Forogelse, men ved

Siden heraf har man dog troet at burde henlede Op-

mærksomheden paa, at det maa anses for hensigts-

mæssigt, naar Leilighed dertil gives, navnlig ved ind-

træffende Bygselledighed, efterhaanden at tilveje-
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bringe det samme Forhold i Henseende til Kvildebe- 1872.

sætningen paa de omhandlede Godser, som ellers finder 137"^^
Sted overalt baade paa privat og offentligt Jordegods i

Island, saaledes at der i Almindelighed anbringes 1

Inventariekvilde for hver 5 Hundr. af den paagjældende

Jords Dyrhed, og man skulde derfor tjensti, have Hr.

Stiftaratm. anmodet om behgl at ville meddele ved-

kommende Administrator den i saa Henseende fornodne

Instruktion.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsovrig- i3. Maj.

heden i Island, ang. Præsters Forpligtelse til at

erlægge det i Forordn, om Vejvæsenet i Island

af 15. Marts 1861 § 16 omhandlede Vejbidrag.

Khavnden 13. Maj 1872, — isi. Kopib. 1872 Nr. 427.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Syssel-

manden i Skagafjords Syssel udbeder sig Jastitsraini-

steriets Resolution om, hvorvidt de i Forordning om
Vejvæsenet i Island af 15. Marts 1861 § 16 omhand-

lede Vejpenge ogsaa skulle lignes paa Præster, have

Hr. Stiftamtra. og Deres Hojærv. i behgl. Skrivelse af

19. Marts sidstl. erklæret Dem for en bekræftende Be-

svarelse af det opkastede Sporgsmaal.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjensti. melde, at

heller ikke Justitsministeriet finder, at der kan være

nogen Tvivl om, at Ligningen af det oraspurgte Vej-

hidrag raaa omfatte Præsterne ligesaavel som Repper-

nes ovrige Beboere.

Generaldirektoratet for Skattevæsenets Skrivelse i8. Maj.

til de danske Toldsteder, ang. Anforelse paa Told-

sedlerne af Vin og Brændevin m. v,, der findes i

Skibe, som ndklareres til Island. Khavn den
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1872. 18. Maj 1872. — Ministerialtidende for Danmark 1872 A,

18. Maj. Nr. 135, S. 150.

Da der ved Forordning for Island af 26. Februar

d. A. af al Slags Vin og Brændevin eller deslige de-

stillerede stærke Drikkevarer, som agtes indforte til

Island, fra den 1. Juli d. A. at regne er paabudt en

Indforselsafgift til den islandske Landskasse af 8 Sk.

for hver Pot, forsaavidt de nævnte Varer indfores paa

•Fade, Tonder eller andre store Beholdere, og 8 Sk,

for hver 3 Pægle, forsaavidt de indfores aftappede paa

Flasker, Krukker, Dunke eller lignende Kar, og da

Skibenes Toldsedler benyttes som Grundlag for Af-

giftens Beregning, ville Toldstederne i alle Tilfælde, i

hvilke der herefter fra samme udklareres Skibe til Is-

lend, have noje at paase, at alle medhavende Varer af

nævnte Slags opfores paa Skibets Toldseddel med

særlig Angivelse af, hvad der opgives medtaget som

Skibsproviant, samt derhos have paa Toldsedlen særlig

at attestere Rigtigheden af det angivne Maal af de

saaledes afgiftspligtige Varer i de forskjellige Embal-

lager, og, forsaavidt Maalet ikke er angivet, at tilfoje

eller foranledige tilfdjet Oplysning om dette.

23. Maj. Kirke- og UndervisningsmiDisteriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. denne Embedsmands

Forpligtelse til at svare Rangskat. Khavn den

23. Maj 1871. Isl. Kopib. 1872 Nr. 467. Ti&indi um

stjjornannålefDi tslands III, S. 439.

Med Hensyn til, at det i Revisionsantegnelserne

til det islandske Jordebogskasseregnskab for 1870—71

er blevet bemærket, at der i bemeldte Aar ikke er

blevet afkrævet Deres Hojærv. nogen Rangskat som

Islands Biskop, samt at De, da den ved Lov af 26.

Marts 1>^'70 § 7 givne Bestemmelse om Fritagelse for

at erlægge Rangskat for den med et Embede forbundne
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Rang ifoljse samme Lovs § 13 ikke kommer til An- 1872,

vendelse paa geistlige Embedsmænd, bor tiisvare Rang- ^"^^""^^

skat af Rang i 3. Klasse Nr. 9, har De i et til Ju-

stitsministeriet indkommet og derfra hertil indgivet An-

dragende af 2. Januar d. A. udbedt Dem Ministeriets

Udtalelse om, hvorvidt De som Biskop er fritaget for

at svare Rangskat af den med dette Embede forbundne

Rang eller ej, idet De har anfort de Grunde, hvorpaa

en saadan Fritagelse formentlig kan stottes.

Foranlediget heraf skulde man til bebgl. Efterret**

ning tjenstl. melde, at Ministeriet ikke skjonner, at

det ovenanforte Lovbud kan hjemle Dem nogen Fri-

tagelse for ligesom hidtil at svare Rangskat lige med

andre Biskopper i Riget.

Jostitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 23.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Refusion af

Omkostningerne ved en Forbedringshnsfanges Enr

eg Pleje. Kjobenhavn den 23. Maj 1872. —
1b1. Kopib. 1872 Nr. 471. Tibindi um stjornarmålefni Islands

IH. s. 440.

I behgl. Skrivelse af 28. Februar d. A. har Hr.

Amtm. indstillet, at de af Kjobenhavns Fattigvaesen

foreskudte Omkostninger til Kur og Pleje for den i

'S^orfasia?)ir Rep i Huaavatus Syssel hjemmehorende,
al Forbedringshuset losladte Gn&bjorg Gu&mundsdéttir

^aa afholdes af Landskassen istedetfor af hendes For-

sorgelseskommune, der efter de Deres Skrivelse bilagte

Erklæringer skal være meget trængende.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at der ikke haves Hjemmel til

paabyrde Landskassen Refusionen af de omhandlede

Omkostningerj men at der, forsaavidt Hr. Amtmanden
^aatte finde, at Torlasta&ir Rep i Forhold til de andre

hepper i Landet er saa uformuende, at den ikke vil
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1872. kunne bære Refusionen af hele det paagjældende Belob,

^^^^^ fra« Ministeriets Side ikke vil haves Noget at erindre

imod, at Halvdelen af Belobet afholdes af Amtsrepar-

titionsfonden.

24. Maj. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamtj ang. Sporgsmaal om

et Fattiglems Forsorgelseskommune. Khavn den

24. Maj 1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 486. Tibindi nm

fitjornarmålefni fslands III, S. 440—42.

I behgl. Skrivelse af 5. Februar sidsti. med Bilag

har Hr. Aratm. forelagt Ministeriet en mellem Rep-

styrerne i L;^tingssta&ir Rep og Seila Rep inden Skaga-

fjords Syssel opstaaet Uenighed om, hvorvidt Fattig-

lemmet Sigfiis Hannesson med Familie er forsorgelses-

berettiget i forst- eller sidstnævnte Rep. Ved Resolution

af 8. April f. A. blev Sagen, i Overensstemmelse med

vedkommende Sysselmands tidligere afgivne Resolution,

af den dengang konstituerede Amtmand afgjort derhen,

at den omspurgte ForsorgeJsespligt paaligger Lytings-

sta&ir Rep, da Moderen til Sigfiis Hannesson, der

intetsteds selv har erhvervet sig Forsorgelsesret, ved

Barnets Fodsel efter det Oplyste formentlig maatte

betragtes som havende lovligt Domicil paa Gaarden

Reykjavellir i nysnævnte L^tingssta&ir Rep, uagtet hun

paa det nævnte Tidspunkt faktisk opholdt sig paa

Gaarden Hiisey i Seila Rep.

Foranlediget heraf skulde maii til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

det maa have sit Forblivende ved den af Amtet under

8. April i Sagen afgivne Resolution i).

Til nærmere Oplysning om Sagen optages her i dansk Over-

sættelse et Uddrag af Amtets foranforte Resolution af 8.

April 1872:

Ved en af Sysselmanden i Skagafjords Syssel den 4.

Maj f. A. afgiven Resolution er Sigfus Hannesson af Barka-
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 1872.

Islands Nord- og Ostamt, ang. Sporgsmaal om

et Fattiglems Forsorgelseskommune. Khavn den

25. Maj 1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 489. Ti&indi um

Btjornarmålet'ni fslands III, S, 444—46.

I behgl. Skrivelse af 25. Februar d. A. med Bilag

har Hr. Aintra. forelagt Ministeriet en mellem Akureyri

Kommune og den nuværende Hrafnagils Rep opstaaet

Tvist om, hvorvidt Barnet Joselina GuSrun Kristjåns-

sta&ir bleven anset forsorgelsesberettiget i Lytingssta&ir

Rep, hvilken Resolution Repstyrerne i bemeldte Rep have

indanket til Amtets Afgjorelse.

Af de i Sagen fremkomne Oplysninger er det klart, at

Sigfus Hannesson ingensteds selv har erhvervet sig For-

sSrgelsesret, at han er et paa Hiisey i Seila Rep den 20,

December 1837 uæ^te fodt Barn, og at Moderen, Sign'&ur

Sigur&ardottir, ved Skiftetid 1837 flyttede som Aarstyende

til Reykjavellir i Lytingssta&ir Rep, dernæst skiftede hnn

Kondition og tog til Husey efter Midten af Juni, hvor hun

opholdt sig, da Sigfus blev fodt, og rimeligvis indtil hun

ved Skiftetid 1838 tog som Aarstyende til Holkot i StaBur

Rep. Det er ikke oplyst, at man er kommen overens om,

at Skiftet skulde vedvare til Slutningen af Tyendeaaret,

hvorimod det maa anses forj tilstrækkelig bevist, at Jo-

hannes Einarsson, Bonden paa Reykjavellir, har betalt

Sign'lbur Sigurfcardottir Lon for ét Aar, og at Ægtefolkene

paa Husey have betalt Gu&run Bjarnadottir, Johannes af

Reykjavellirs Svigermoder, som istedetfor Sigri^iur tog der-

hen, sin fulde Liin, ligesom det ogsaa er klart, at bemeldte

Gufcrun de 2 næst paafolgende Aar opholdt sig paa Husey.

De af vedkommende Præster efter Kirkebogerne med-

delte Oplysninger om Sigriburs Ophold paa Reykjavellir og

Husey bringe næsten intet Lys i Sagen, da det ikke til-

kommer Præsten at afgjore, hvor Tjenestefolk have deres

lovlige Domicil; men efter hvad der foriivrigt er oplyst,

maa Amtet være af den Formening, at hun det omhandlede

Tyendeaar har havt lovligt Domicil paa Reykjavellir.

Det folger altsaa ligefrem af Reglem. 8. Januar 1834

§ 7, at hendes Son Sigfus er forsorgelsesberettiget i sin
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1872. dottir, som paa den Tid bemeldte tvende Kommuner
26, Maj. udgjorde en Rep under Navn af Hrafnagils Rep, uden

nogen Byrde for denne forenede Kommune blev for-

sorget af en Paarorende i en anden Kommune, Onguls-

ataJbiv Rep, aJene er forsårgelsesberettiget i den fra-

skilte Hrafnagils Rep eller i begge de adskilte Kom-
muner efter det i Anordning af 29. August 186-? § 1

fastsatte Forhold 4 : 5, hvilken Tvist under 16. Novbr,

1870 ved Amtsresolution blev afgjort derhen, at be-

nieJdtø Barn er forsorgelsesberettiget i den nu som

selvstændig Kommune bestaaende Hrafnagils Rep.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet ikke skjonner, at der er Grund til at fra-

vige Amtets Resolution, men at det iovrigt maa staa

Vedkommende frit for, om de dertil maatte finde An-

lednin^r, at faa Sporgsmaalet afgjort ved Domstolene, i)

Foderep, Lytingsstabir Rep, hvorfor Kcsolutionen af 4. Maj

f. A, hvorved han anses forsorgelsesberettiget i bemeldte

Rep herved stadfæstes. — — — — — — — —

^) Til nærmere Oplysning om Sagen optages her i dansk Over-

sættelse den af Amtet under 16. Novomber 1870 afgivne

Resolution:

I Skrivelse af Gaars Dato har Hr. Byfogden, efter An-

modning fra Akureyris Kommunalbestyrelse, anholdt om
Amtets Resolution for, om Barnet Josefina GuBrun Kristjåns-

dottir ene og alene er forsorgelsesberettiget i Hrafnagils

Rep, hvilket Kommunalbestyrelsen fastholder, eller om det

skal underholdes dels af Akureyris Fattigkasse, dels ogsaa

af Hrafnagils Rep.

Af de i Sagen fremkomne Oplysninger ses, at oven-

nævnte uægte Barn strax efter Fodselen af Bonden Josef

Jonsson af Jådysarstnfeir, Barnefaderen Kristjån Olafssons

Plejefader, blev antaget for at opfostres, hvor det uden at

nyde nogen oflentlig Understottelse forblev indtil han ved

Faderens Diid i Foraaret 1866, under Foregivende af ikke

at kunne underholde Barnet længere uden noget Fattig-

bidrag, i Baa Heneeende henvendte sig til Repstyreren i
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Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. Afgangsesamen ved

Fastoralseminariet som Betingelse for at ordi-

neres tii Præst. Khavn den 25. Maj 1872. —
Isl. Kopib. 1872 Nr. 490. Tibindi nm stjornarmålefni fslands

III, S. 446.

Med behgl. Skrivelse af 6. dennes har D. Bojærv.

fremsendt et Andragende, livori Student og Præsteskole-

Hrafnagils Rep, hvor Moderen, Sigri&ur fvarsdottir, var

forsorgelsesberettiget og som Barnets lovmæssige Forsor-

gelse paahvilede, da Faderen var dod, saafremt hun havde

været istand dertil.

Josefs Krav paa Hrafnagils Rep besvarede Repstyreren

dersteds i Skrivelse af 21. Becbr. 1866 derhen, »at efter-

som det allerede 6 Aar gamle 13arn nu først bliver anmeldt,

og derfor ikke kunde komme i Betragtning ved den af

Fattiglemmerne mellem Hrafnagils Rep og Kjobstaden

Akureyri den 17. April 1863 foretagne Deling, og der i

Delings-Kontrakten er fastsat, at de Personer, som den

Dag befandt sig udenfor Reppen, det vil sige, hverken i

Kjobstaden eller Hrafnagils Rep, men senere maatte gjore

Krav paa Forsorgelsesberettigelse, skulle underholdes af

begge Kommuner, efter Forholdet 4 : 5, saa har De efter

min Formening at henvende Dem til Kjobstaden Akureyri

hvad de */» angaar, men da den gamle udelte Hrafnagils

Rep paa modrene Side unægtelig er bemeldte FattiglemB

Forsorgelseshjem, saa har jeg erlagt af Bidraget for

bemeldte Reps Vedkommende til Beleb IBS^Iz Fisk, der

beregnet til Penge udgjor 16 Rd. 64 Sk., hvoraf endnu
resterer 6 Rd. 64 Sk., og kan De som Folge af Foran-

staaende ikke gjore Regning paa yderligere Bidrag fra

Hrafnagils Rep for indeværende Aar til Fardag 1867, med-

mindre der sker en Forandring ved Ovrighedens Resolution.«

Ligesom Repstyreren i Hrafnagils Rep i foranstaaende

Skrivelse har gjort, er det rigtigt, at Sagens Afgjorelse

beror paa Delingskontrakten af 17. April 1863, hvori det

med Hensyn til Delingen af Fattiglemmerne, efterat have

anfort nogle af disse, som fordeles paa Kjobstaden Akureyri

og Hrafnagils Rep, hedder: »Derimod har Helgi Eiriksson,

der til Foraaret med sin talrige Familie kan forventes hertil.
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1872. elev Bjorn Stefanssou soger om Tilladelse til i inde-

5. Maj, værende Sommer at raaatte anholde om det ledige

Sandfell Præstekald i Oræfi inden Osterskaptafells

Syssel og modtage præstelig Ordination uden at have

underkastet sig Afgangsexamen ved Pastoralseminariet.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl melde, at det

Ausogte ikke kan bevilges.

saøit alle, der for Tiden befinde sig i Reppen og senere

maatte trænge til offentlig Understottelse, at henvende sig

til samme, ligesom ogsaa Kjobstaden har at forsorge alle

dem, der nu befinde sig dersteds og ere forsorgelsesberet-

tigede i Reppen.«

Da nu Josefinas Moder, hvilken, som alt bemærket.

Barnets Forsorgelse efter Faderens Dod paahvilede, men

paa Grund af Fattigdom ikke var istand dertil, »unægtelig«

var forsorgelsesberettiget i Hrafnagils Rep, da hun den

17, April 18G3, samtidig med at Delingskontrakten mellem

Hrafnagils Rep og Kjobstaden Akureyri blev sluttet, havde

sit Hjem der, bor Hrafnagils Rep erlægge hele Bidraget

til Josefina Gudrun Krisjånsdottirs Underhold, da hun

som uægte Barn har Krav paa Forsørgelse af Moderens

Rep, jfr. Reglem. 8. Januar 1834 § 6, og det er aldeles

urigtigt, som Repstyreren i Hrafnagils Rep i Skrivelser af

21. Decbr. 1866 og 19. Juni 1867 har gjort, at lade oven-

nævnte Delingskontrakts næste Paragraf, som lyder saa-

ledes: »Med Hensyn til dem, som nu befindes udenfor

Reppen, men for Eftertiden maatte gjbre Krav paa For-

sorgelse, er man bleven enig om, at de, der indfinde sig i

de forste 10 Aar, skal underholdes af begge Repper« etc,

etc. — afgjore Sagen; thi omendskjondt det heromhandlede

Fattiglem Josefina befandt sig udenfor Hrafnagils Rep i

det Ojeblik, hun blev anmeldt, da hun dengang opholdt sig

paa Jodysarstabir (i Ongulstalbir Rep), saa bor man vel lægge

Mærke til, at Bom indtil deres 16de Aar folge med For-

ældrene og ere forsorgelsesberettigede sammesteds som

disse, uden at der tages Hensyn til, om de opholde sig

i samme Rep som Forældrene eller ikke.

I Overensstemmelse med Foranforte resolveres; at J6-

sefina Gudrun Kristjånsdottir ene og alene er forsorgelses-

berettiget i Hrafnagils Rep.
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Yestamt, ang. Udbetaling af Nettoprove-

nnet af det Bjærgede i visse Strandingstilfælde.

Khavn den 25. Maj 1872. — isi. Kopib. 1872 Nr. 494.

Tf()indi um stjornarmålefni fslaads III, S. 447,

Ved i Anvisninger dels paa herværende Handels-

huse, dels paa Finanshovedkassen at fremsende et

Belob af 4,905 Rd. 77 Sk., der udgjor Udbyttet af

Auktionen over det strandede Skib »Elisabeth« afKjo-

benhavn og sammes Ladning, har Hr. Åmtm., næst at

andrage, at De har tilstillet Jastitsministeriet onjmeldte

Belob, da De ikke kunde afgjore, hvorledes samme

skulde fordeles mellem de Vedkommende - i behgl.

Skrivelse af 1, Marts d. A. forespurgt om, hvorledes

der, naar som i det foreliggende Tilfælde Rheder og

Befragter af et strandet Skib ere forskjellige Personer,

for Fremtiden bor forholdes med Nettoprovenuet af det

Bjærgede, og fornemmelig om De i Henhold til Mini-

steriets Skrivelse af 14. Septbr. f. A.^^) kan udbetale

Belobet til Rhederen, uanset der tilkommer Befragteren

en Del deraf.

Næst i denne Anledning at bemærke, at ommeldte

Belob af 4,905 Rd. 77 Sk. er blevet udbetalt til Ved-

kommende i Overensstemmelse med en Ministeriet fore-

lagt Dispache, skulde man til behgl. Efterretning tjenstl.

melde, at det anses rettest, at der i saadanne Tilfælde,

hvor der er Tvivl om, hvorledes Strandingsprovenuet

vil være at fordele mellem de Paagjældende, ikke finder

nogen Udbetaling Sted, forinden der foreligger en lovlig

opgjort Dispache, og at de Belob, som derefter til-

komme hver især af de Interesserede, bor udbetales

direkte til disse.

Be foran S. 128-30.
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1872. Allerhøjeste Eundgjorelse om Kongens Hjem-

25.'Mair komst. Khavn den 25, Maj 1872. — Lovtid. for

Kgr. Danmark 1872, S. 272; Ti6indi um stjornarmalefni fslanda

III, S. 447- 48; Algreen-Ussings Lovsaml. 1872, S. 402.

Konuugleg Auglysing um ab konuDgur sje ^
kominn heim aptur.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir aS Vjer erum aptur heim komnir lir ferb Vorri

ti) litlanda, kunngjorura Vjer hjer raeb Vorum kæru og

triiu l)egnum, afe Vjer hofum Sjalfir i dag tekib vib

rikisstjorninni, sem Vjer raeb Vorri konunglegu aug-

lysingu 18. n6vbr. f. å., samkvæmt 1. grein i logum

11. febr. 1871, hofbum falib a hendur i fjærvist Vorri

syni Vorum elskulegum, hans konunglegu tign, kr6n-

prinzi Christian Frederik Vilhelm Carl.

Gefib å Amaliuhol), 25. dag maimånabar 1872.

Allerh ojeste Kundgj oreise om Kongens Hjem-
^

komst.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efter at være

vendt tilbage fra Vor Reise i Udlandet, kundgjore Vi

herved for Vore kjære og tro Undersaatter, at Vi idag

Selv have overtaget Regjeringens Forelse, som Vi ved

Vor allerh. Kundgjorelse af 18. Novbr. f. A., i Hen- '

hold til § 1 i Loven af 11. Februar 1871, under Vor

Fraværelse havde overdraget til Vor hoitelskede Son,

Hs. Kgl. Hdihed Kronprinds Christian Frederik Vil-

helm Carl.

Givet paa Amalienborg, den 25. Maj 1872.

7. Juni. Jnstitsministeriets Skrivelse til Amtmandeii over - <ø

Islands Nord- og Ostamt, ang. Tiendefrihed for

Jorden Eiriksstaflir. Khavn den 7. Juni 1872. —
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Isl, Kopib. 1872 Nr, 539. Tibindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 449.

Med behgl. Skrivelse af 31. Oktbr. f. Å. har Hr.

AiBtm. forelagt Ministeriet til Afgjorelse et af ved-

^ kommende Sysselmands Erklæring ledsaget Andragende

med Bilag , hvori Enken Gubrun Gunnlogsdottir af

Eirikssta&ir inden Nor&urnmla Syssel har anholdt om,

at bemeldte hendes Ejendom Eiriksstabir med Hjalejen

Hneflasel, som indtil Aaret 1863 tilhorte Skeggjasta&ir

Kirke og ved Islands Stiftsovrigheds Skjode af 18. Marts

s. A. blev overdraget til Andragerinden, for Fremtiden

maa være fritagen for at svare Kongetiende, samt om,

at den af samme Jord siden 1853 alt erlagte Konge-

tiende maa foranstaltes hende tilbagebetalt.

Efter i Anledning af bemeldte Andragende at have

indhentet Erklæring fra Stiftsovrigheden i Island, skulde

Ministeriet til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

yjorelse tjenstJ. melde, at, da det ikke ses, at derved

Jordens Overgang til privat Ejendom er blevet reser-

V veret samme Tiendefrihed, maa den herved efter al-

mindelig gjældende Regler anses for at være bleven

tiendepligtig, og vil det Acsogte derfor ikke kunne

bevilges.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 21. J«mL

til Stiftsovrigheden i Island, ang. Udvisning af

Brngsjord til Præsten i Flat«. Khavn d. 21. Juni

1872. Isl. Kopib. 1872 Nr. 562. Tfbindi nm etjérnar-

målefni fslands III, S. 450-51.

Efter at have modtaget Stiftamtets og D. Hojærv.'s

Yttringer i behgl. Skrivelse af 6. April d. A. med
^ Hensyn til, at der ved en af vedkommende Herreds-

provst og den konstituerede Sysselmand i den sydlige

Del af Bar&astranda Syssel m. Fl. den 20. Juni f. A.

XXL B. 27
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1872, afholdt Forretning til Udvisning af Jord til Præst til

21. Juni. Flato A. HjaJtason, under Paaberaabelse af Præstens

formodede Uformuenhed og Udygtighed til at drive et

storre Jordbrug, kun er udvist ham Græsning af 2V8

Hundr. i Flato, medens han har erklæret sig utilfreds

hermed og begjært sig udlagt de ved en Forretning af

26.. Juli 1809 til Brugsjord for Præsten til Flato ud-

lagte 10 Hundr. af Flato eller i det Mindste 5 Hundr.

med dertil horende Huse — skulde man til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

at idet man gaar ud fra, at Indholdet af ommeldte

Forretning af 26. Juli 1809 er rigtig angivet af Pastor

Hjaltason i hans Skrivelse til Stiftsovrigheden af 12.

Juli 1870, saaledes, at de paagjældende 10 Hundr,

bleve udlagte til fremdeles at forblive Brugsjord for

Præsten til Flato Menighed, alene med Forbehold af

Ejerens Ret til selv at tage den i Brug imod at han

forskaffer Præsten andre ligesaa gode og bekvemme

10 Hundr. i Flato, maa Ministeriet holde for, at Pa-

stor Hjaltason er berettiget til at fordre sig, i fornodent

Fald ved Fogdens Hjælp, sat i Besiddelse af den til

Præstekaldet saaledes udlagte Jord.

Uagtet man saaledes efter det Foreliggende maa
anse den den 20. Juni f. A, afholdte Forretning til

Udvisning af en Græsningsjord til Pastor Hjaltason for

en Nullitet, og skjondt det iovrigt maa anses som en

Selvfolge, at Rekvirenten af de i Reskr. af 18. April

1761 ommeldte Forretninger vil have at udrede Om-
kostningerne ved sammes Afholdelse, har man paa

Grund af de tilstedeværende særlige Omstændigheder

dog i Henhold til Hr. Stiftamtm/s og Deres Hojærv/s

Indstilling i Skrivelse af 4. Novbr. f. A. troet at kunne

tillade, at de ved hin Forretning foranledigede Om-
kostninger til Belob 35 Rd, 48 Sk. maa afholdes af

den paa Islands Budget til uforudsete og tilfældige Ud-
gifter for indeværende Regnskabsaar bevilgede Sum,
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og har man tilskrevet Lan'lfogden om at udbetale Be- 1872.

I5bet paa DHerrers nærmere Begjæring.
^^l^JunT

13 Bilag fålge hoslapt tilbage.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 22. juni.

til Stiftsovrigheden i Island, ang. Salg af den Hof

Kirke tilhiirende Jord Hanksstadir i Vopnafj orden.

Khavn den 22. Juni 1872. - isi. Kopib. 1872, Nr. 565.

Titbindi um stjornarmålefni fslands III, S. 452—53.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets efter Mod-

tagelsen af Stiftamtets og D. Hojærv/s behgl. Skriv,

af '22. April d. A. derom nedlagte ailerund. Forestilling

har det behaget H. M. Kongen under 17. d. M. allern.

at bifalde, at den Hof Kirke i Nordermula Syssel inden

Islands Nord- og Ostamt tilhorende Jord HauksstaZ»ir

med Hjalejerne Hélar og Skålam6r samt 2de Kvilder

maa overdrages til Leilændingen paa nysnævnte Jord,

Bjoru Gislason, for en Kjobesum af 3500 Rd., hvoraf

i det Mindste 2000 Rd. udbetales ved Skjodets Ud-

stedelse, men Resten bliver indestaaende i Ejendom-

men imod 4 pCt. aarlig Rente og forste Prioritets

Panteret, samt saaledes at den Jorden hidtil tilkom-

mende Skattefrihed etter Afhændelsen bortfalder, og at

det paalægges Stiftsovrigheden i Island at drage Om-
sorg for, at den kontant udbetalte Del af Kjobesummen

gjores frugtbringende til Fordel for Hof Kirke enten

ved at anbringes i Statsobligationer lydende paa Kaldet

eller ved at udlaanes imod Pant i en Jordejendom.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtm,

og D. Hojærv. til behgl. Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse samt fojende Foranstaltning.

Kirke- og Ondervisningsministeriets Skrivelse 27. juql

til Stiftsdvrigheden i Island, angaaende Nedlæggelse

27*



420 K. og U. Skriv, ang. Forening af Kirkesogne,

1872. af Helgastadir Kirke og Menighedens Forening

^L^^med Einarstadir Kirkesogn. Khavn den 27. Juni

1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 568. Ti&indi um stjornar-

målefni fslands III, S. 452—53.

Paa Kirke- og Undervisaingsministeriets efter Mod-

tagelsen af Stiftamtets og D. flojærv/s behgl, Skriv,

af 10. April d. A. nedlagte alierund. Forestilling har

det behaget H. M. Kongen under 18. d. M. allernaad.

at bifalde

:

at Qelgasta&ir Kirke i Thing5 Syssel i Islands

Nord- og Ostamt nedlægges og Selgastafcir Menighed

forenes med Einarsstabir Menighed, saa ledet at Einars-

sta&ir Kirke bliver Sognets eneste Kirke, hvori der vil

være at holde Gudstjeneste paa alle Son- og Hellig-

dage;

at Helgastafcir Kirke med dens Beholdning og

Tilbehor i Overensstemmelse med den med Ejerne af

Einarsstabir Kirke trufne Overenskomst overlades disse

til Nedbrydelse paa Vilkaar, at de paa egen Bekost-

ning og nden noget Tilskud af Beboerne af Helgastabir

Sogn give Einarsstabir Kirke den Udvidelse, som Ind-

lemmelsen af Helgastabir Menighed i Einarsstabir Me-

nighed maatte gj5re fornoden;

at Ejerne af Einarsstabir Kirke, saasnart For-

eningen af de to ommeldte Menigheder er indtraadt,

til Præsten i Kaldet ikkun skulle svare Halvdelen af

den Sraorleje, som de tidligere have ydet af Einars-

stabir Kirkes Kvilder eller 60 Pd. Smor, samt

at det overlades Stiftsovrigheden i Island at træffe

de i den omhandlede Henseende fornodne Foranstalt-

ninger.

Dette skulde man herved tjenstl. meddele Hr.

Stiftamtm. og Deres HSjærv. til behgl. Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse samt fojende Foranstaltning.
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InstrQX for Landshovdingen over Island. Khavn 1872

den 29. Juni 1872, — Ministerialtid.f. Danmark 1872^ ^^l^*^;!^

A, S. 181t~91, jfr.S.196 ogB, S. 366-67; Tfbindi um stjårnar-

målefni fslands JII, S, 453—58; Algreen-Ussings Lovsamling

1872, S. 422-26.

Erindisbrjef fyrir landshof?)ingjann yfir fslandi.

Samkvæmt valdi J)vi, sem dorasraålastjérninni er

veitt mefe konuugsurskur&i i dag, er hjer meh skrasett

svolåtandi erindisbrjef fyrir landshof&ingjann yfir Is-

landi:

1. gr. Samkvæmt J)essu erindisbrjefi framkvæmir

landshofbingiDD undir amsjén t)ess råbgjata eba )}eirra

råBgjafa, sem i hlut eiga, h\t æfesta vald yfir binum

sjerstaklegu målum landsins i landiDU sjålfu.

2, gr. LaDdshof&iuginn skal hegba sjer eptir hinum

gildandi logum og tilfikipunum, og somuleifeis eptir |)vf,

sem hJuta&eigandi rå&gjafar segja honum fyrir eba skipa

honoffi, og skulu |)eir, hver fyrir sitt verksvift, auna6-

hvort sjålfir skera lir kærum {^eim, sem fram kunna alb

ver?)a bornar gegn tje&um embættisraanni yfir |)vi, ab

hann hafi beitt valdi sinu um of, eta, Jeggja ^ær undir

urskurb koungs.

3, gr. Landsh5t&inginn skal gjora uppåstungur til

hluta&eiganda rå^gjafa i olluni sjerstaklegum islenzknm

målum, sem eptir ^eim reglum, sem hingab til hafa um
})ab gilt, hafa komib, e&a eptir nånari åkvor&un kunna

bX> koma beinlinis undir urskurb konungs.

HiSE) sama er um t)au mål, sem snerta fjårhags-

åætlun Islands e&a reikninga, e&a sem eru l)ess eblis,

ab semja J)urfi um {)au vib hina råbgjafana, eba sem

samkvæmt tilskipun ebur sjerstakiegri åkvorbun hlutab-

eiganda råbgjafa koma beinlinis undir lirskurb hans.

4. gr. Landshofbinginn gjorir uppåstungur til hlut-

abeigauda stjérnarråbs um {)esskonar ny log og abrar
r

almennar rå&stafanir i ()arfir Islands, sem honum kanu

ab finnast vera åstæba til.
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.1872. f>. gr. Eins og landshoféingi er inilligonguma&ur

^9. Juni. niilli stjornarinnar og alira embættismaDua og enibættis-

|)j6na, sera skipa&ir eru a Islandi, t)annig eru {)eir undir-

gefnir landshofbingjanuiiij og skal hann hafa umsj6ii

meh embættisfærslu [jeirra.

Landsbofbingi veitir fer&aleyfi ollum isienzkuin

embættisraonnura. pegar embætti eru laus, skal hann

sjå uni, a& l^eiiii ver&i j^jonab meb j^vi ab setja menn i

l)au um tima, og hefir hann heimild til ab vikja fra

um stundar sakir olium embættismonnum, sem skipabir

eru å Islandi; samt skal hann iue& fyrsta posti |)ar å

eptir senda skyrslu til hluta&eiganda råbgjafa, asarat

J)eini upplysinguin, sem meb jjarf, til \)ess ab lir }>vi

verbi skorib, hvort hofba skuli logsokn å hendur [jeira,

sem i hiut å, eba gjora skuli abra råbstot'un i [)essu

tilliti.

6. gr. Landshofbinginn sjer um, ab reikningarnir

komi å rjettum tiraa fra ollum gjaldheimtumonnum a

Islandi, og skal liann beita |)vingun til j^ess ab koma

t)vi til ieibar a J)ann hatt, sem honum [)ykir vib l)urfa

eba vib eiga, annabhvort meb {)vi ab leggja a })vingunar-

sektir eba eptir atvikum meb ]}vi ab vikja j^eim fra um
stundar sakir, sera i hlut å. Alla reikninga skal t)vi

senda åleibis til landshofbingja, og skal hann ganga lir

skugga um, ab krSfura landssjobsins sje fullnægt, og ef

|)ab reynist ekki svo, gjora jjegar [)ær råbstafanir, sem

meb |)arf, til J)e8s ab koma |)V] fram meb |jvingun, ab

J)eim verbi fullnægt, en jafuframt skal hann senda

skyrslu um |)etta til hiotabeigranda råbgjafa.

7. gr. Storf })au, sem stiptamtmabur hingab til

hefir haft meb tilliti til l)ess, ab jafna nibur all)ingis-

kostnabi (opib brjef i 8. jiiii 1848), skulu falin lands-

hofbingja å hendur.

8. gr. Landshofbiuginn setur umbobsmenn ytir

konungsjarbirnar eptir uppastungu hlutabeiganda amt-

manns, og åkvebur, hve mikib umbobsmenn og syslu-
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uienn skuli setja i ve& fyrir gjaldheimtuni J)eira, sem 1872.

l>eim er triiab fyrir. 29, Juni,

9. gr. Yfirstjorn hinna islenzku postmåla i landinu

sjålfu skal landshofBingi hafa å hendi, og fær hann råb

pess fjår, sera tilfært er a fjarhagsåætlun Islands, til

l)ess aB greiba kostna&inn vih tje& péstniål.

10. gr. Mai, sem snerta fiskivei&ar litlendra vib

' Island, a& pvi leyti, sem j)au verba litkljab an samninga

vi& litlendar jij^&ir, og svo mal litaf skipstrondum, skulu

koma undir vald landshofbingja.

11. gr. J>au storf, sem stiptaratmabur hingab til

hefir haft meb tiJliti til skrasetningar og mælinga skipa,

skal landshofbiugi takast å hendur.

12. gr. Landshofbingja skal falib å hendur vald

til })ess ab leggja fullnabarurskurb å sveitarmål — en

hjer er talib meb, |)egar ågreiningur verbur niilli fleiri

islenzkra sveitarfjelaga um framfærslu |)urfamanna —

,

ab svo miklu leyti, sem log leyfa, ab framkvæmdar-

valdib gjori ut um l)essi mal.

13. gr. Allar skyrslur, sem til })essa hafa verib

sendar til stjornarråbanna fyrir allt landib, skal eptir-

leibis senda landshofbingja, og byr hann siban til i

hverju åri tvær abalskyrslur, abra handa domsmåla-

stjérninni og hina handa kirkju- og kennslustjorninni,

um mål Jmu, sem varba hvort af l^essum stj6rnarråbura

litaf fyrir sig.

14. gr. Vald J^ab, sem veitt er stiptamtmanni

samkvæmt hinum almennu hegningarlogum, 25. juni 1869,

og tilskipun um byggingu hegningarhuss og fangelsa å

Islandi ra. fl., 4. marz 1871, skal falib å hendur lands-

hofbingjanum. Hann åkvebur fyrir hond hins opinbera,

hvort skjota skuli sakamålum til hæsta rjettar.

15. gr. Landshofbinginn er forseti i hinum kon-

unglega islenzka iandsyfirrjetti, og framkværair i |)essari

stobu vald t)ab, sem stiptamtmabur hingab til hefir haft

a hendi. Hann veitir gjafsokn fyiir Iandsyfirrjetti og

4^^

0^
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1872. onnur Jeyfisbrjef vi&vikjandi niålaferluin, seai stiptamt-

29, Juni. nja&ur hiaga& til hefir gefib ut.

36. gr. Landshot&inginn gefur ut samkvæmt til-

BkipuDum l^eim, sem um Ipa-h gilda, ^essi konungleg

leyfisbrjef o. s, frv., sem domsmålastjoruin hingab til ^
hefir veitt fyrir hond konungs:

a) leyfisbrjef t)au, sem nefnd eru i konungsurskurbi

25, mai 1844, 3., 4. og 5., til pess a& ganga i njtt

hjénaband, undantekningar fra D. L. 3— 16— 8 og

leyfisbrjef til hjénaskiina&ar;

b) uppgjof J)å e&a lækkun å sektum, sem fyrir er

mælt um i konungsiirskurbi 23. desbr. 1864, I, 1 —
|)6 J)vi sib eins a& sektin fari ekki frara lir 25 rd. — ^

8V0 og leyfisbrjef l>au til ættlei&ingar og til hj6naskilDa2)ar»

er geti?) er i tje^sum urskurbi I., 2, 4 og 5.

17. gr. Domsmålastjornin getur fengib landshofb-

ingja i hendnr umrå&in yfir allt ab helmingi |)ess fjår,

sera ætlab er til 6vissra utgjalda fyrir Island, sem uppa

kunna ab koma; samt skal bann arlega senda skyrslu

til hlutabeiganda stjérnarråbs um j)ab, hvernig fjenu ifpi

hafi verib varib. J)ar ab auki utbytir landshofbingi eptir

nppåstungu biskups fje J)vi, sem tilfært er å hinni år-

legu fjårhagsåætlun fslands handa fåtækum uppgjafa-

prestam og prestsekkjum.

18. gr. Landshofbinginn hefir umsjon yfir hinum

islenzka landssjåb {jarbab6karsj6bnum).

19. gr. Ab l)eim malum undan teknum, sem nefnd

eru i 3. grein, skal landskofbingi yfirhofnb gjora lit um

J)au sjerstakleffu islenzku mål, sem domsmålastjirnin

eba kirkju- og kennslustjérniu hingab til hafa lirskurbab,

ab l)vi leyti ab ekki leibir af J)eim utgjold annabhvort

fyrir landssjobinn fram yfir |)ær upphæbir, sem til teknar

eru å hverju åri, og sem hann hefir uniråb yfir sam-

kvæmt 9. gr., samanbr. 17. gr., eba fyrir abra sj6bi,

sem Island å, fram yfir J)ab, sem åkvebib er um, hvernig

J>eim skuli verja, eba pau fara fram a, ah gefnar sjeu
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upp tekjur, sem landssjé&urinn e^ia tjebir sjobir eiga

tilkall til. 29.

20. gr. Dm veiting brau&a, seni Jaus eru, gilda

t)ær reglur, sem settar eru i tiisk. 15. desember 1865,

2. gr., ^angafe til o&ruvisi ver&ur lyrir mælt, J)6 skal

fitafifesting sii å brau&aveitingu stiptsyfirvaldanna å Is-

landi, seni hingaib til hefir verib åskilin konungi, falin

å heudur laiidshof&ingja.

21. gr. I fjærvist iandshof&ingja eba forfollum

hans og soiiiuleiibis ef hann skyldi deyja, skal forstjorinn

i hinum konuuglega islenzka landsyfirrjetti takast a

hendur storf hans, nema stjéruin skipi o&ruvisi fyrir

um J)etta.

f diiinsniålastjorninni, 29. dag junim. 1872.

Instrux for Landsbovdiiigen ovt-r Island.

I Henhold til den Justitsministeriet ved ailerh.

Resolution af D. D, dertil meddelte Bemyndigelse ud-

færdiges herved tolgende Instrux for Landshovdingen

over Island:

§ 1. Landshovdingen udover i Overensstemmelse

med nærværende Instrux under vedkommende Ministers

eller Ministres Tilsyn den overste stedlige Myndighed

i Landets særlige Anliggender.

§ 2. Landshovdingen har at rette sig efter de

gjældende Love og Anordninger saavelsom efter de

Forholdsregler og Befalinger, der meddeles ham af ved-

kommende Ministre, som, hver indenfor sin Forretnings-

kreds, enten selv afgjore eller indstille til Kongens

Resolution de Klager over Myndigheds Misbrug, der

raaatte reises mod bemeldte Embedsmand.

§ 3. I alle de særlige islandske Sager, der efter

de i saa Henseende hidtil gjældende Regler have været

eller ifolge nærmere Bestemmelse maatte blive forbe-

holdte umi'ldelbar kongelig Afgjoreise, har Landshov-

dingen at gjore Indstilling til vedkommende Minister.
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1872. Det Samme gjælder med Hensyn til Sager, der

9?' Juni. vedrore det islandske Budget eJIer Regnskabsvæsen,

^eller hvis Afgjorelse forudsætter Forhandling med de

ovrige Ministre, eller som ifolge Anordning eller særlig

af vedkommende Minister truffen Bestemmelse forbe-

holdes dennes umiddelbare Afgjorelse.

§ 4. Ladshovdingen gjor Indstilling til vedkom-

mende Ministerium om saadanne nye Love og andre

almindelige Foranstaltninger til Islands Tarv, hvortil

han niaatte finde Opfordring.

§ 5. Ligesom Landshovdingen er Mellemledet

mellem Regjeringen og alle i Island ansatte Embeds-

og Bestillingsmænd, saaledes ere disse underordnede

Landshovdingen, der har at fore Tilsyn med deres

Embedsforelse.

Landshovdingen meddeler Reisetilladelse til samt-

lige islandske Embedsmænd I Tilfælde af Vakance i

Embederne drager han Omsorg for deres Bestyrelse

ved Konstitution og er berettiget til at suspendere alle

i Island ansatte Embedsmænd; dog har han med forste

Post derefter at gjore Indberetning til vedkommende

Minister, ledsaget af de fornodne Oplysninger, for at

det kan afgjores, om der skal anlægges Sag imod den

Vedkommende, elier om der bor træffes anden Foran-

staltning i saa Henseende.

§ 6. Landshovdingen paaser, at Regnskaberne

fra samtlige Oppeborselsbetjente i Island indkomme i

rette Tid, og har at fremtvinge Saadant ved de Midler,

han maatte finde fornodne eller hensigtsmæssige, enten

ved Anvendelsen af disciplinære Boder eller efter Om-
stændighederne ved Suspension. Alle Regnskaber ind-

sendes derfor gjennem Landshovdingen, der har at for-

visse sig om, at Landskassens Krav ere fyldestgjorte,

og i manglende Fald strax at træffe passende Foran-

staltninger til at fremtvinge Fyldestgjorelsen, hvorom

der samtidig gjores Indberetning til vedkommende Mi-

pister.



Instrux torTjandshovdingen over Island. 427

§ 7, De Stiftamtmanden hidtil paahvilende For- 1

retninger med Hensyn til Paaligning af Althingsom- 29.

kostninger (Plak. af 18. Juli 1^48) gaa over til Lands-

hovdingen.

§ 8. Landshovdingen udnævner Administratorer

for de kgl. Jordegodser efter Indstilling fra vedkom-

mende Amtmand og fastsætter Storreisen af de Kau-

tioner, der blive at stille for de Administratorerne og

Sysselmændene betroede Oppeborsler.

§ .9. Overbestyrelsen af det indre islandske Post-

væsen tilkommer Landshovdingen, ligesom der tillægges

,ham Raadighed over de Summer, der paa Islands

Budget opfores til Bestridelsen af Udgifterne ved for-

nævnte Postvæsen,

§ 10. Sager vedktaiimende Fremmedes Fiskeri

under Lsland, torsaavidt de kunne afgjores uden diplo-

matisk Forhandling, samt Strandingssager henlægges

under Landshovdingen.

§ 11- De Stiftamtmanden hidtil paahvilende For-

retninger med Hensyn til Skibes Registrering og Maaling

gaa over til Landshovdingen.

§ 12. Der overdrages Landshovdingen den overste

Afgjorelse af kommunale Anliggender — iierunder og-

saa indbefattet Tvistigheder mellem forskjellige islandske

Kommuner om Fattiges Forsorgelse forsaavidt Lov-

givningen hjemler en administrativ Afgjorelse af disse

Anliggender.

§ 13. Alle Beretninger, der hidtil for hele Landet
have været indgivne til Ministerierne, blive fremtidig

at indsende til Landshovdingen, der derefter aarlig

affatter tvende Generalberetninger, en til Justits- og

en til Kirke- og Undervisningsministeriet, om de hvert

især af disse Ministerier vedrorende Forhold.

§ 14. Den Stiftamtmanden ved den almindelige

Straffelov af 2f). Juni 1869 saavelsom ved Forordning

om Opforeisen af en Strafanstalt samt af Fængsler i

Island m. v. af 4. Marts 1871 overdragne Myndighed
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1872. gaar over til Landshovdingen. Han tager paa det

21>. Juni. Oflfentliges Vegne Bestemmelse om kriminelle Sagers

Indankning for Hojesteret.

§ 15. Landshovdingen er Præses i den kgl. is-

landske Landsoverret og ud5ver som saadan den Stift-

amtmanden hidtil tilkommende Myndighed. Han med-

deler bevillinger til fri Proces for Landsoverretten og

de 5vrige processuelle Bevillinge, som Stiftamtmanden

hidtil har udfærdiget.

§ 16. Landshovdingen udfærdiger i Henhold til

de herom gjældende Anordninger efternævnte kgl. Be-

villinger m, V., som hidtil have været udfærdigede af

Justitsministeriet ad mandatum, nemlig:

a) de i kgl. Resolution af 25. Maj 1844 §§ 3, 4

og 5 omhandlede Tilladelser til at indgaa nyt Ægte-

skab, Dispensationer fra Lovens 3—16—8 samt Skils-

missebevillinger ;

b) de i kgl. Resolution af 23. Decbr. 1S64 I §§ 1,

2, 4 og o omhandlede Eftergivelser eller Nedsættelser

af Beder — dog kun i Tilfælde af, at Boden er 25 Rd.

eller derunder ~ Adoptions- og^'Skilsmissebevillingen

§ 17. Justitsministeren kan overdrage Landshov-

dingen Raadighed over indtil Halvdelen af den til

uforudselige og tilfældige Udgifter for Island normerede

Sum, dog at han aarlig gjor Indberetning om Anven-

delsen til vedkommende Ministerier. Derhos fordeler

Landshovdingen efter Biskoppens Indstilling det paa

Islands aarlige Budget til fattige Emeritpræster og

Præsteenker opforte Belob.

§ 18. Landshovdingen forer Tilsyn med den is-

landske Landskasse (Jordebogskassen).

§ 19. Landshovdingen afgjor overhovedet med

de i § 3 nævnte Undtagelser de særlige islandske

Sager, der hidtil have hort under Justitsministeriets

eller Kirke- og Undervisningsministeriets Afgjorelse,

forsaavidt de ikke niedfore Udgifter enten for Lands-

kassen udover de aarlige Belob, hvorover han ifolge
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§ 9, jfr. § 17, har Raadighed, eller for andre Island 1872.

tilhorende Fonds udover de for disses Anvendelse fast- ^^J^
satte Regler eller de gaa ud paa Eftergivelse af Ind-

tægter, tilkommende enten Landskassen eller hine

§ 20. Med Hensyn til Besættelsen af ledige

Præstekald gjælde, indtil anderledes bestemmes, de i

Frdg. af 15, Decbr. 1865 § 2 fastsatte Regler, dog at

•den hidtil Kongen forbeholdte Stadfæstelse paa de af

Islands Stiftsovrighed foretagne Ansættelser af Præster

gaar over til Landshovdingen.

§ 21. I Landshovdingens Fraværelse eller i hans

Forfald ligesom ogsaa i Tilfælde af hans dodelige Af-

gang blive de ham paahviiende Forretninger, forsaavidt

ikke anden Bestemmelse træffes af Regjeringen, at udfore

af Justitiarius i den kgl. islandske Landsoverret.

Justitsministeriet den 29. Juni 1872.

over Island H. Finsen, ang. Oprettelsen af Lands-

hfivdingsembedet paa Island m. t. Khavn d. 4. Juli

1S72. — ifil. Kopib. 1872 Nr. 592. Ti&indi nm stjornar-

milefhi fslands III, S. 458.

Efterat det ved allerh. Resolution af 4. Maj d. A.

var bifaldet, at der fra 1. April I -,73 at regne op-
rettes et Embede som Landshovding over Island, har

H- M. Kongen paa Justitsministeriets derom nedlagte

allerund. Forestilling under 29. f. M. allern. bemyndiget

dette Ministerium til at udfærdige en Instrux for Lands-

hovdingen samt derhos lige allern. bifaldet:

1. 1) at Landshovdingen, hvem der tillægges den

samme Rang som hidtil har tilkommet Stiftamtmanden

over Island, lonnes med en aarlig Gage af 4000 Rd.
og at der derhos tilstaas ham 1000 Rd. til Repræsenta-
tion og 1200 Rd. i Kontorhold samt Afbenyttelsen af

Fonds.
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1872. den Stiftamtmanden over Island hidtil tillagte Embeds-

4., Juli. bolig og Jord, hvorhos han fritages for at forrente og

afdrage den paa Boligen for Tiden hvilende Bygge-

gjæld;

2) at der fra 1. April 1873 at regne oprettes en

Post som Sekretær ved Landshovdingsembedet med en

Begyndelsesgage af 800 Rd., der stiger med 100 Rd,

tor hver 2 Aars Tjeneste indtil 1200 Rd.;

3) at fra samme Tid Islands Sonderaiut og Vest-

amt, der iovrigt som hidtil vedblive hvert for sig at

udgjore et særligt Amt, henlægges under én Amtmand,

der skal have Bolig i Reykjavik og i Forening med

Biskoppen udfore de Islands Stiftsovrighed paahvilende

Forretninger, samt at der tillægges det saaledes op-

rettede Embede som Amtmand over Islands Sonderamt

og Vestamt en Begyndelsesgage af 2400 Rd., der stiger

med 200 Rd. for hver 5 Aars Tjenestetid indtil 3200

Rd., foruden 300 Rd. i Huslejehjælp og 800 Rd. i

' Kontorhold,

II. 1) at fra 1. Åpnl 1873 at regne Hr. Stift-

amtmanden allernaad. udnævnes til Landshovdiug over

Island;

2) at fra samme Tid hidtilværende Amtmand over

Islands Vestamt, Bergur Thorberg, R, af Dbr., alleru.

udnævnes til Amtmand ovyr Islands Sonderamt og

Vestamt, saaledes at hans Adgang til Alderstillæg

regnes fra hans Ansættelse i forstuævnte Embede, samt

at Justitsministeriet bemyndiges til som Bidrag til Dæk-

ning af Omkostningerne ved hans Flytning fra Stykkis-

holm til Reykjavik at tilstaa ham af Islands Landskasse

et Belob af indtil 2000 Rd.

Ved tjenstl. at meddele Dem Foranstaaende til

behgl. Efterretning, skulde man ikke undlade at frem-

sende den for Dem udfærdigede Bestalling samt Enke-

forsSrgelsesskema, hvilket sidste bedes tilbagesendt efter

at" være udfyldt og underskrevet af Dem,
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Åf den i Henhold til ovennævnte Bemyndigelse af 1872.

Ministeriet udfærdigede Instrux for Landshovdingen 4"^j^

skulde man tjenstl. fremsende et Antal Aftryk til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, idet man ikke

skal Jade ubemærket, at Instruxen selvJolgelig ikke vil

være at thingiæse.

Som af hoslagte Opslag behgl. vil erfares, har man

foranlediget Posten som Sekretær hos Landshovdingen

opslaaet ledig, saaledes at Ansogningerne ville være

at indgive igjennem Stiftamtet, og skulde man derfor

tjenstl. anmode Dem om i sin Tid at indsende de

eventuelt indkomne Ansogninger med Deres behgl.

Erklæring. 1)

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 6. Juli.

Islands Nord- og Ostamt, ang Mageskifte af Jorden

Ttribakki mod Jorden Pornstadir i Ongnlsstadir

Rep. Khavn pen 6. Juli 1872. — isi, Kopib. 1872

Nr. 636.

Paa Justitsministeriets efter Modtagelsen af Hr.

Anitm.'s behgl. Skrivelse af 21. Febr. sidstL har det

behaget H. M. Kongen under 29. f. M. allern. at bi-

falde, at den under Mo&ruvellir Ombud horende Jord

ytribakki i Arnarnes Rep i Ofjords Syssel overdrages

til nærværende Opsidder, Skibstommermand Fri&rik

J6nsson, i Mageskifte imod Gaarden t>6rustabir i Onguls-

staSir Rep i samme Syssel, saaledes at f6rstnævnte

Gaards Frihed for Erlæggelse af Kongetiende for Frem-

tiden ophorer.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Amtm. til

bekgl. Efterretning, videre BekjendtgjSrelse samt fejende

Foranstaltning.

Under s. D. blev saavel Amtmændene Bom Biskoppen over

Island tilskrevet om Sagen.
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6. Juli^ over Islands Nord- og Ostamt, angaaende For-

pagtniagen af de Landskassen tilhorende Svovl-

lejer i Thingo Syssel. Khavii den 6, Juli 1872. —
Isl. Kopib. 1872 Nr. 648. Tlbindi um stjornarmalefni tslands

III, S. 459-63.

Ved i Forbindelse med Ministeriets Skrivelse af

1:\ April d. A. til behgl. Efterretning tjenstl. at melde,

at Alfred G. Lock af London har meddelt Ministeriet,

at han frafalder den Ret, der ved § 2 i den mellem

Ministeriet og ham om Forpagtningen af de det Offent-

lige tilhorende Svovllejer i Thingo Syssel oprettede

Kcntrakt er betinget ham at træde tilbage fra Kon-

trakten inden 31. August d. A., saaledes at han nu

betragter sig som bunden ved denne Kontrakt uden

noget Forbehold, skulde man tjenstl. anmode Hr. Amtm.

om behgl. at ville foranstalte, at de omhandlede Svovl-

lejer i Overensstemmelse med ommeldte Kontrakts §3,

jfr. § 10, snarest muligt efter Alfred G. Locks Rekvi-

sition overleveres ham ved en lovlig Synsforretning,

ved hvilken enten Hr. Amtm., hvis Deres Leilighed

tillader det, eller i alt Fald Sysselmanden i ThingS

Syssel paa det Oflfentliges Vegne bor være tilstede.

Idet man til den Ende ikke skulde undlade at sende

et Exemplar af hvert af de i § 3 omhandlede Kort

over Lejerne, forventes i sin Tid en Udskrift afOver-

leverelsesforretningen hertil behgl. indsendt.

Kontrakten, der er udfærdiget under 13. April

1872, er saalydende:

Undertegnede Andreas Frederik Krieger, Hans

Majestæt Kongen af Danmarks Justitsminister, K. af

Dbr. og DM., K. af Nordstjerneordenen, bortforpagter

herved, i Henhold til den Justitsministeriet ved allerh.

Resolution af 9. Marts 18 ^^2 givne Bemyndigelse, til
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Alfred G. Lock af London de det Offentlige tilhorende

Svovllejer i Thingo Syssel i Islands Nord- og Ostamt

paa folgende Vilkaar

:

1. Der overdrages Forpagteren udelukkende Ret

til i Forpagtningstiden at drive bemeldte Svovllejer,

der bestaa af de saakaldte Reykjahlibar, Kroflu og

freniri namar, hvorimod Forpagteren ikke ved nær-

værende Kontrakt erholder nogen Ret til Brug eller

Benyttelse af de omkring Lejerne liggende Grunde,

hvilke Grunde ikke tilhore det Offentlige. Det bo-

mærkes, at de paa Kirkejorden f>eistareykir værende

Svovllejer ikke ere indbefattede under nærværende For-

pagtning.

2. Forpagtningstiden er 50 Aar, at regne fra

1. Septbr. 1872 indtil 31. August 1922, uden at Op-

sigelse fra nogen aF Siderne kan finde Sted. Dog

staar det mig A, G. Lock frit for at træde tilbage fra

nærværende Kontrakt indtil forstkommende 31. August

d. A. inkl.

Forpagteren kan overdrage sin Ret efter nær-

værende Kontrakt med dertil knyttede Forpligtelser

til Andre, imod hvis Vederhæftighed og Hæderlighed

der ikke kan fremsættes grundet Indvending, dog at

han strax gjor Anmeldelse derom til Justitsministeriet,

ligesom denne Ret ved hans Dod overgaar til hans

Arvinger.

3. Der gives Forpagteren frie Hænder med Hen-
syn til Driften af Svovllejerne. Ligesom dog Svovlet

ikke maa udvaskes i rindende Vand, som harsitUdl5b

i Havet eller i et Fiskevand, saaledes er det en Selv-

folge, at Svovllejerne ikke maa ødelægges, i hvilken

Henseende det bemærkes, at Jorden under Gravningen

ikke maa nedtrædes i de varme Lejer, som ere be-

tegnede med gron Farve paa de vedhæftede Kort, der

i Aaret 1871 ere optagne af Professor i Mineralogi

ved Kjobenhavns Universitet J. F, Johnstrup,

XXI. B. 28
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1872. Svovllejerne overleveres ved en Synsforretning,

6. Juli. ved hvilken fornævnte Kort ville være at lægge til

"^"^^
Grand, Ved Forpagtningens Ophor afleveres Svovl-

lejerne ligeledes ved Synsforretning.

4. Medens Forpagteren og de Arbejdere, han

benytter til Minernes Drift, ikke viile blive underkastede

overordentlige Skatter eller Afgifter til Islands Lands-

kasse elier Kommunen, fremfor Laudets andre Ind-

vaanere, men i saa Henseende nyde de samme Rettig-

heder som Landets Indbyggere, ville de paa den anden

Side ikke kunne fritages for de ved de almindelige til

enhver Tid gjældende Love og Anordninger hjemlede

Skatter og Afgifter.

5. Forpagteren er pligtig at tillade, at der fra

det Offentliges Side, naar dertil findes Anledning, fore-

tages Eftersyn af Svovllejerne og disses Behandling.

6. Forpagteren betaler en aarlig Forpagtnings-

afgift, der bestemmes til £ 50 (halvtresindstyve livres

Sterling) for det forste Aar (1, Septbr. 1872 til 31.

August 1873), £ 60 (tresindstyve livres Sterling) for

det andet Aar, £ 70 (halvfjerdsindstyve livres Sterling)

for det tredie Aar, £ 80 (firsindstyve livres Sterling)

for det fjerde Aar, £ 90 (halvfemsindstyve livres Ster-

ling) for det femte Aar, £ 100 (et hundrede livres

Sterling) for det sjette og hvert af de folgende 44 Aar.

Afgiften erlægges til Justitsministeriet i Kjobenhavn

forud i 2 halvaarlige Terminer, nemlig 1. Septbr. og

1. Marts, hver Gang med det halve af Aarets Afgifts-

belob, forste Gang altsaa den 1. Septbr. 1872 med £
26 for Halvaaret fra nysnævnte Dag til 28. Februar

1873.

Forpagteren stiller derhos ved nærværende Kon-

trakts Underskrift til Sikkerhed for Afgiftens kontrakt-

mæssige Erlæggelse og Svovllejernes tilborlige Behand-

ling og Aflevering i uskadt Stand et Belob af 5000 Rd.

Rigsmont, der vil være . at deponere i Privatbanken i



Justm. Skriv. ang. Forpagtning af Svovllejer. 435

Kjobenhavn, saaledes at Justitsministeriet erholder De-
positioDsbeviset i sin Besiddelse, og uden Lovinaal og
Dom og uden Forpagterens Samtykke er berettiget til

at erholde Belobet udleveret af Banken, der ikke raaa
udbetale det til Forpagteren eller Andre uden Justits-

TBinisteriets Saratykke.

Saalænge ommeldte Belob er deponeret i Privat-

banken, kunne Renterne uden Hindring fra Justits-
ministeriets Side udbetales Forpagteren eller hans Be-
fuldmægtigede.

Ved Forpagtningens kontraktmæssige Ophor og
Svovllejernes Aflevering i uskadt Stand er Justitsmini-
steriet pligtigt at udlevere Depositionsbeviset til For-
pagteren eller andre rette Vedkommende.

7. Naar Afgiften ikke erlægges i rette Tid, lige-

som ogsaa naar Forpagteren odelægger Svovllejerne,

har Forpagteren forbrudt sin Ret efter nærværende
Kontrakt, og skal Justitsministeriet i saa Fald være
berettiget til at lade ham sætte fra Forpagtningen.
Derhos er det af ham stillede Depositum forbrudt til

Islands Landskasse. Dog vil Justitsministeriet, naar
Forpagtningen forbrydes alene paa Grund af Afgiftens
Ikke-Betaling og de tilbagestaaende Forpagtningsaars
Afgifter er mindre end det deponerede Belob, tilbage-

betale Forskjellen.

8. Saafremt Forpagteren ikke inden 2 Aar, at

regne resp. fra Forpagtningstidens Udlob eller i det
i § 7 omhandlede Tilfælde fra Udsættelsesdagen, har
fjernet de af ham til Svovllejernes Drift opforte Byg-
ninger, opsatte Maskiner eller deslige, blive disse uden
Godtgjorelse det Oflfentliges Ejendom.

9. Opstaar der Uenighed om, hvorvidt Svovl-

lejerne odelægges ved Forpagterens Behandling, afgjores

dette Sporgsmaal ved Voldgift, hvortil hver af Kontra-
henterne vælger en Mand, og have Voldgiftsmændene

i Tilfælde af indbyrdes Uenighed selv at vælge en Op-
28*

1872.

6. Jnli.
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1872. mand. Kan en Voldgiftskjendelse af en eiler anden

r^^^JT" Grund ikke erholdes, ere Parterne berettigede til at

bringe Sagen for Domstolene, ligesom iovrigt opstaaet

Tvist i Anledning af denne Kontrakt afgjores ved

Rettergang, og skal i begge Tilfælde den kgl. Lands-

over- samt Hof- og Stadsret i Kjobenhavn være Sagens

rette Værnething, hvorhos Forpagteren ved nærværende

Kontrakts Underskrift er pligtig ved Paategning paa.

samme at opgive og stedse have en herboende Mand,

der paa hans Vegne kan modtage Kald og Varsel som

til indenbys Mand. Ligeledes er Forpagteren, naar

Justitsministeriet maatte ville optage Thingsvidne,

Synsforretning eller i det Hele anlægge Sag ved Thingo

Syssels Ret, forpligtet til med Kald og Varsel paa

Svovllejerne som til indensyssels Mænd at modtage

Stævnemaal til bemeldte Syssels-Ret.

10. Omkostningerne ved denne Kontrakts Ud-

stedelse med Stempelpapir og Thinglæsning saavelsom

Omkostningerne ved de i Kontrakten nævnte Over-

leverings- og Afleveringsforretninger udredes af For-

pagteren.

Kontrakten udstedes i 2 Exemplarer, hvoraf det

ene forbliver i Justitsministeriets Værge, medens det

andet overleveres Å. G, Lock.

Paa ovenstaaende Vilkaar har jeg Alfred G. Lock

af London indgaaet nærværende Kontrakt.

Ved Beregningen af det stemplede Papir er £ an-

sat til en Kurs af 9 Rd. d. R.

Kjobenhavn den 13. April 1872.

(Underskrifter.)

19. Juli. Enndgjfirelse ang. nye 10 Rigsdalersedler^

som af Nationalbanken sættes i Omlob. Khara
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den 19. Juli 1872. — Lovtidende forKgr. Danmark 1872, 1872.

S. 596; Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1872, S, 461.
-j^g j^j,

Vi Christian den Niende &c. G. V.: at det for

Os er andraget, hvorledes Nationalbanken i Kjoben-

havn ifolge en af Bankens forenede Bestyrelse i sin

Tid tagen Beslutning onsker at sætte i Omlob 10-

Rigsdalersedler med en fra Forskrifterne i Bekjendt-

gjorelse af 25. Septbr. 1860 noget afvigende Indretning,

hvortil Vor allerh. Bemyndigelse er ansogt.

I den Anledning have Vi allern. besluttet og be-

fale herved

;

Nationalbanken i Kjobenhavn skal være bemyndiget

til med Hensyn til de 10 Rigsdalersedler, som den

fremtidig sætter i Omlob, at foretage folgende For-

andringer i den ved Bekjendtgjorelse af 25. Septbr.

1860 foreskrevne Indretning af disse Sedler, nemlig:

1, at de tvende saakaldte torre Stempler bortfalde,

2. at Paategning om Notering, Registrering og Kontra-

notering udelades,

3« at hver Seddel bærer Tallet af det Aar, hvori den

Tidgaar fra Bankens Seddeltrykkeri,

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 19. Juli 1872.

KirkB- og Undervisningsministeriets Skrivelse i. August.

til Stiftsovrigheden i Island, ang. Beregningen

af en Præsteenkes Pension. Khavn den 1. August

1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 724. røindi ura stjornar-

målefni fslands III, S. 464—66.

Efter at have modtaget Stiftamtets og Hojærv/s

Yttringer i behgl. Skrivelse af 3. Juni d. A. om det

dermed tilbagefolgende Andragende, hvori Sognepræst
til Laufås, Provst B. Halldorsson, har udbedt sig Mi-
^iisteriets Afgjorelse af folgende Sporgsraaal, nemlig:
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1872. 1) om der for Fardagaaret 1870—71 tilkommer

1. August. Enken efter afdOde Provst H. Bjornsson, Sognepræst

til Sau&anes, nogen Andel af Præstegaardens Indtægter,

og i bekræftende Fald, med hvilket Belob samme vil

være at udrede, og

2) efter hvilken Regel Pensionsbelobet af Præste-

gaardens Indtægter vil va?re at udrede efter Fardag 1871,

skulde man til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse tjenstl. melde:

ad 1, at da det ikke kan antages, at der ved de

almindelige Bestemmelser i Forordning augaaende

nærmere Bestemmelser af flere Præstekaldene paa Is-

land vedrorende Forhold af 15 Decbr. Ib65 § 5 om

Præsteenkernes Pensionering er gjort nogen Forandring

i de i Forordn, angaaende Præstekalds Tiltrædelse paa

Island m. v. af 6. Januar 1847 § 5 indeholdte sær-

lige Regler om hvad der tilkommer Præsteenk erne

Aaret fra forste Fardag efter Mandens Dod til næste

Fardag, — vil der ikke kunne tilkomme Enken efter

Provst H. Bjornsson, der er dod 13. Juni 1869, nogen

Andel i Indtægten af Præstegaarden for Fardagaaret

1870—71, og

ad 2, at Ministeriet med Stiftsovrigheden er enigt

i, at den Enken efter Fardag 1871 tilkommende Pen-

sion maa bestemmes efter den ved hendes Mands Dod
gjældende Specifikation over Kaldets Indtægter, nemlig

Specifikationen af 1853, saaledes at hun erholder Via

af SauJ)anes Kalds faste Indtægter, derunder indbe-

fattet Indtægterne af Præstegaarden, i Overensstem-

melse med Anordn, af 15. Decbr. 1865 § 5, og saa-

ledes, at hendes Andel udbetales hende af Præsten i

Kaldet overensstemmende med de i nysnævnte §*8

2det Stykke indeholdte Regler.
^
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Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 1872.

til Biskoppen over Island, ang, aarlige Indberet-

ninger om Spedalske i Island. Khavn d, 3* August

1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 730. TOindi um stjårnar-

målefni fslands III, S. 466.
I

Paa Foranledning af det kgl. Sundhedskollegium

har Justitsministeriet i Betragtning af Vanskelighederne

ved gjennem vedkommende Distriktslæger at tilveje-

bringe de til Iværksættelsen af eventuelle Foranstalt-

ninger til at bekjæmpe Spedalskhed i Island fornodne

Oplysninger om denne Sygdoms Udbredelse og Antallet

af de Syge, henstillet, hvorvidt Kirke- og Undervis-

ningsministeriet maatte være villigt til at foranledige

Præsterne i Island paalagt at gjore aarlige Indbe-

retninger om Spedalske til Landfysikus efter et til dette

Ojemed udfærdiget Skema.

Foranlediget heraf skulde man herved tjenstl. til-

stille Deres Hojærv. et Antal af de ommeldte Skemaer,

^ som bedes uddelte til samtlige Præster i Island med
Paalæg om aarlig og forste Gang den 1. Januar n. A.
at udfylde samme og indsende dem til Landfysikus

paa Island.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1B72.

over Island, ang. Honorar for Regnskabsffirelse TluglJ^

for visse Klosterkirker. Khavn d. 9. August 1872.

— Isl. Kopib. 1872 Nr. 763. Ti'feindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 468

I behgl. Skrivelse af 22. Marts d. A. har Hr.

Stiftamtm. efter Anmodning fra Administrator for Kirkju-

bær og J)ykkvibær Klostergods, Dbmd. Jon Jonsson,

indstillet, at der maa bevilges denne som Regnskabs-

forer for de Klostergodset tilhorende Kirker paa Prest-

bakki, Langholt og J)ykkvibær det samme Honorar,

som det ved et af Biskoppen over Island under 28.

Febr. l^G? udstedt Reglement er tilladt Regnskabs-

forerne for de Kirker i Island, der ikke tilhore Stats-

kassen, at beregne sig for Transport og Forhandling

af de Naturalier, der ydes i Afgifter til Kirkerne.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgj5relse tjenstl. melde, at Mi-

^ nisteriet ikke finder Anledning til at bevilge det An-
sogte.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 9. August

Islands Nord- og Ostamt, ang. Fritagelse for at

svare Rangskat. Khavn den 9. August 1872. —
Isl. Kopib. 1872 Nr. 764. Tit)indi um Btjornarmalefni fslands

III, S. 468—69.

I et direkte hertil indkommet Andragende, hvoraf

Gjenpart vedlægges, har Amtmand Havsteen ytret den

Formening, at han efter sin Entledigelse fra Amtmands-

embedet den 1. Novbr. 1870 maa antages at være fri-

taget for at svare Rangskat, hvorhos han for det Til-

fælde, at denne Anskuelse ikke maatte billiges, har

anholdt om at maatte fritages for at erlægge den ham
for Tidsrummet fra 1. Novbr. 1870 til 31. Marts 1871
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1872. afkrævede Rangskat, saavelsom for at svare Rangskat

for Eftertiden.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. have Hr.

Amtm. aniriodet om behgl. at ville tiikjendegive Amt-
mand Havsteen, at da det er antaget, at en Afskediget

beholder den Rang, der har været forbunden med hans

tidligere Embede, maa Andrageren anses pligtig til at

svare Rangskat, samt at en Fritagelse for denne For-

pligtelse ikke kan bevilges, men at det vil staa ham

frit for i Henhold til Anordning 17. Septbr. 1870 at

nedlægge sin Rang som Amtmand og derved befri sig

for at svare Rangskat.

August. Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt-

mænd i Island, ang. Foranstaltninger mod Kvæg-

pest fra Udlandet. Khavn den 14. August 1872.

— Isl. Kopib. 1872 Nr. 790. Ti&indi um stjornarmålefni Is-

lands III, S. 471-72.

Paa Grund af den i Tydskland herskende Kvæg-

pest har Ministeriet fundet sig foranlediget til indtil

videre at forbyde al Indforsel derfra til Island af Kvæg,

Faar og Geder, eller af raa Dele af disse Dyr, navnlig

Huder og Skind, hvad enten de ere torrede eller sal-

tede, Horn, Klove, Hove, Uld og Haar, uroget Kjod,

usmeltet Talg in. ra. Alle andre Husdyr samt B.'6

og Halm, som maatte ankomme til Island fra Tydsk-

land, skulle, forinden de indfores, desinficeres.

Ved tjenstl. al meddele Hr. (Tit.) Ovenstaaende

til behgl. Efterretning og videre almindelig Bekjendt-

gjorelse paa den Maade, som De maatte finde hen-

sigtsmæssigst, skulde man derhos under Henvisning til

den fra Indenrigsministeriet under 9. d. M. udgaaede

Bekjendtgjorelse angaaende Forholdsregler mod Ind-

foreisen af Kvægpest fra Tydskland (Lovtidenden Nr. 6),

samt til den Stiftamtet i sin Tid herfra tilstillede Be-
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kjendtgjorelse fra samme Ministerium af 7, Marts 1866 1), 1872.

lige tjenstl. udbede sig Deies bebgl. Ytringer om, 14"^^^^
hvilke Foranstaltninger der efter Forholdene paa Is-

land hensigtsmæssigst maatte kunne træffes, for at

forebygge, at Kvægpest og cverhovedet smitsomme

Sygdomme blandt Husdyrene indfores sammesteds.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden August,

over Island, ang. Udfærdigelse af Instrnxer for

Postexpeditorer og Brevsamlere i Island. Khavn

den 14. Ångnst 1872. — isi. Kopib. 1872 Nr. 798.

Tf&indi um stjornarmålefni fslnnds III, S. 474-75.

I Henhold til Forordn, om Postvæsenet paa Island

af 26. Febr. d. A, § 17 skulde Justitsministeriet ber-

ved bemyndige Hr. Stiftamtm. til i betimelig Tid paa

Grundlag a£ de i Ministeriets Bekjendtofjorelse af 3. Maj

sidsti, iudeboldte Bestemmelser at affatte og udfærdige

Instrnxer for Postexpeditorer og Brevsamlere i Island,

samt til for Aaret 1873 og fremdeles hvert folgende

•^ar at udarbeide og offentliggjore de fornSdne Be-

stemmelser om samtlige islandske Posters Afgangs- og

Ankomsttider.

Da Funktionstiden for den under 29. f. M, allein.

udnævnte Postmester i Reykjavik forst begynder med

1. April n. A,, medens den ved Frdg. af 26. Februar

d. A. normerede nye Postordning til samme Tid træder

i Kraft, ville de i Bekjendtgjorelse om Postvæsenet paa

Island af 3. Maj sidsti. §§ 3, 4 og 5 jfr. § 1 inde-

holdte Bestemmelser om Antagelsen af Postexpeditorer,

Brevsamlere og Postforere ikke uforandrede kunne

komme til Anvendelse forste Gang disse Funktionærer

antages, hvorimod Ministeriet har bestemt, at Post-

expeditorerne forste Gang ville være at antage af Stift-

amtmanden efter derom af vedkommende Amtmand

^) Er aldrig bleven bekendtgjort i Island.
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1872. gjort Jndstilling, Brevsamlerne af vedkommende Amt-

iTTtigast^^'^^^^*
og Postforerne ligeledes af vedkommende Amt-

mand, forsaavidt Routen ikkun berorer ét Amt, men i

Tilfælde af, at den berorer flere Amter, af Stiftamt-

manden efter indhentet Erklæring tra den eller de i

Sagen interesserede Amtmænd.

Man skulde herved Wq^ tjenstl. have Hr. Stiftamtm.

anmodet om i Henhold hertil og iovrigt i Overens-

stemmelse med Justitsmiuisteriets fornævnte Bekjendt-

gjorelse i Tide at drage Omsorg for Antagelsen af det

i denne Bekjendtgjorelse bestemte Antal underordnede

islandske Postfunktionærei, og til den Ende, hvad den

Del af Personalet angaar, der vil være at ansætte

udenfor Sonderamtet, at sætte Dem i Forbindelse med

Amtmændene over Vest- samt Nord- og Ostamtet»

der herfra D. D. ere tilskrevne i Overensstemmelse

hermed.

15. August Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Reykjavik Kjobstads Indlem-

melse nnder den almindelige Brandforsikring for

Kjobstadbygninger i Danmark. Khavn den 15.

August 1872. — Isl. Kopib 1872 Nr. 801. røndi nm

stjornarmalefni tslands 111, S. 475.

Efter at der i Anledning af det med Hr. Stift-

amtm/s behgh Skrivelse af 18. Maj sidsti. fremsendte

Andragende fra Reykjavik Kommunalbestyrelse har

været forelagt Repræsentantskabet for den almindelige

Brandforsikring for Kjobstadbygninger Forslag angaaende

Reykjaviks Indlemmelse under Brandforsikringen, har

bemeldte Repræsentantskab i den i f. M. afholdte Sam-

ling for sit "Vedkommende meddelt Samtykke til den

atlraaede Indlemmelse paa de Betingelser, som det i

nogle Exemplarer medfolgende Forslag udviser.
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Ved tjenstl. at meddele Ovenstaaende til behgl. 1872.

Efterretning og videre Bekjeoutgjorelse ^^^^^^^^i^^^"
"l^'^J^^^^^^

bestyrelsen, skulde man, idet man tillige vedlægger

nogle Exemplarer dels af Lov om Brandforsikring af

Kjobstadbygninger af 14. Maj 18701), dels af Justits-

ministeriets Bekjendtgjorelse angaaende Vedtagelsen af

forskjellige Bestemmelser for den almindelige Brand-

forsikring for Kjobstadbygninger af 9. April sidsti. 2) —
tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. om behgl. at ville af-

fordre Kommunalbestyrelsen Erklæring om, hvorvidt den

paa de i Forslaget indeholdte Vilkaar Snsker Kjob-

staden indlemmet under bemeldte Brandforsikring, og

derefter at indsendeErklæringen hertil, ledsaget at Deres

tigne behgl. Ytringer navulig ogsaa med Hensyn til de

Foranstaltninger, der i bekræftende Fald efter Dere.s

Formening ville være at træflpe til Sagens Ordning.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 7. septbr.

over Islands Vestamt om, hvorvidt Personer, der

iiyde Fattignnderstottelse, skulle erlægge Extra-

bidrag til Fattige. Khavn den 7. Septl872.

—

Isl. Kopib. 1872 Nr. 847. Ti&indi um stjornarmålefni fslands

III, S. 478.

I behgl. Skrivelse af 18. September f. A. har Hr.

Amtm. begjært Justitsministeriets Resolution om, hvor-

vidt en Person ved Navn Gu&muadur Gubnason, der

er bosat i Strandar Rep i Borgartjords Syssel inden

Sonderamtet, er pligtig til, saaledes som det er an-

taget i en af Stiftamtmanden over Island under 4. Jan,

s. A. afgiven Resolution, sammesteds at erlægge Extra-

bidrag til de Fattige, uanset at han aarlig modtager

se Departementstidende for 1870 S. 139—42, 362-65 og

Algreen-Ussings Lovsaml. 1870 S. 66-69.

se Lovtid, for Kgr. Danmark 1872 S. 233-40 og Algreen-

Uasings Lovsaml. 1872 S. 287-97.
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Fattighjælp fra sin Forsorgelseskomraune, |)verårhlib

Rep i Myra Syssel inden Vestamtet,

Efter at raan i denne Anledning har givet Stift-

aratraanMen Leilighed til at ytre sig, skulde man til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl.

meddele, at Ministeriet med Dem maa være enig i,,

at der ikke kan paalægges saadanne Personer, der

selv nyde Fattigunderstottelse, at erlægge Extrabidrag

til Fattige, og at der f5Igeiig ikke vil kunne paalignes

ommeldte Gubmundur Gu&oason noget Bidrag til Stran-

dar Rep, saalænge han er i det ommeldte Tilfælde, i)

12. Septbr. Justitsmiiiisteriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Godtgjorelse til Landfogedembedet

i Island for Afgang i Indtægter ved samme af

Depositioner ved Islands Jordebogskasse m. v.

Khavn den 12. September 1872. — isi. Kopib. 1872

Nr. 849. Ti&indi um stjornarmålefni Islands III, S. 478-80.

Med behgl. Skrivelse af 13. Juni sidsti, har Hr.

Stiftamtm, fremsendt et Andragende, hvori Landfoged,

Kancelliraad A. Thorsteinsson har ansogt om, at der

maa tilstaas ham en efter en Gjennemsnitsberegning

af hans Indtægter af Depositioner i Islands Jordebogs-

. kasse i de 5 Finansaar 1866/67 — 1870/71 bestemt

aarlig Godtgjorelse for den Afgang i Indtægter, der

for Landfogedembedet har været en Folge af, at De-

positioner af Penge i Jordebogskassen nu saa godt

som ere standsede efter at Pengeforsendelser kunne

ske ved Postanvisninger. Til Stotte for sit Andragende

har Kancelliraad Thorsteinsson anfort, at han ved at

miste den ovennævnte Indtægt ikke har faaet en til-

svarende Lettelse i Forretninger og Pengeansvar, da

^) S. D. blev Stiftamtm. tilskrevet om Sagen
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Justitsixiinisteriet under 11. Septbr. f. A.i) har paalagt 1872.

ham at modtage i Jordebogskassen Overskudet af de 12. Septbr.

Penge, der paa Generalpostdirektoratets Vegne oppe-

bæres i Island, uden at der for den hermed forbundne

DIeilighed og Risiko er tillagt ham noget Vederlag. Ved

at fremsende Andragendet har Hr. Stiftaratm, ytret

den Formening, at Landfogden har et gyldigt Krav paa

at erholde det ved den ny Ordning af Pengeforsendelser

lidte Indtægtstab erstattet, men at dette ikke bor ske

ved at tillægge ham en vis aarlig Sum, men saaledes,

at den V4 pCt., han hidtil har oppebaaret af Depoti-

tioner, ogsaa tilstaas ham af de Summer, Postvæsenet

ifolge det trufne Arrangement indbetaler i Jordebogs-

kassen, idet De herfor anforer, at der ved disse Ind-

betalinger formentlig i Virkeligheden finder en Deposi-

tion Sted af samme Avt som tidligere.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at lige-

som en Aftagen eller fuldstændig Ophor af Depositioner

i Jordebogskassen ikke kan hjemle Landfogden noget

Krav paa Erstatning, da der kun er tilsagt ham Vi

pCt. af de Penge, der virkelig deponeres, saaledes at

Honoraret bestandig staar i direkte Forhold tilUleilig-

heden, saaledes kan man heller ikke gaa ind paa den

Anskuelse, at den nævnte Indbetaling af Postintrader

skulde kunne betragtes som en Deposition af den i

i^esol. af 8. Maj 1839 2) omhandlede Art; thi om end
en Del af det Indbetalte er indkommet for igjen her

at udbetales, er det i alt Fald indbetalt som Deposi-
tum til Postvæsenet, ikke til Jordebogskassen, ligesom

det igjen skal udbetales ved Postvæsenet og ikke

igjennem Finanshovedkassen. Det er i Virkeligheden

en Transaktion, der sker i Statstjenestens Tarv for

') jfr. hermed Justitsm. Skriv, til Stiftamtmanden over Island

af s. Dm foran S. 127-28.

se Lovsaml. for Island XI. S. 355-57, jfr. S. 373-74.
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1872. paa en lettere Maade at skaffe Jordebogskassen Kon-

tanter istedetfor at sende dem op herfra. Da der

imidlertid ved det saaledes trufne Arrangement paa-

fores Landfogden et Arbeide og et Ansvar med Hensyn

til Feiltællinger, har Ministeriet fundet det billigt, at

der herfor tillægges ham et Vederlag, der med Hensyn

til at Pengene ikke her, som ved Depositioner i Henhold

til den ovennævnte ResoL af 1831.', skulle modtages i

mange storre og mindre Poster, som der særlig skal

kvitteres og udstedes Anvisning for, antages passende

at kunne bestemmes til 1 pro mille.

Idet der saaledes indtil videre tilstaas Landfogden

et Vederlag af den nævnte Storrelse, tilfojes, at det

for Finansaaret 1871— 72 og 1872—73 vil være at af-

holde af indeværende Aars Konto til uforudselige Ud-

gifter, saaledes at Landfogden ved Kommunikationen

af nærværende Resolution vil kunne udbetale sig og

fore til Udgift paa bemeldte Konto 1 pro mille af de

i forrige og den hidtil forlobne Del af indeværende

Regnskabsaar af Generalpostdirektoratets Expeditor i

Reykjavik i Jordebogskassen indbetalte Belob, imod

med oragaaende Post at gjore Indberetning hertil om
Storreisen af det saaledes udbetalte Belob, og frem-

tidig indtil 31. Marts lb73 for hver enkelt tilsvarende

Indbetaling ligeledes strax at udtælle sig Gebyret herfor,

imod ved Indberetning om den passerede Indbetaling

tillige at meddele, hvormeget han herfor har beregnet

og udbetalt sig i Gebyr. Om, af hvilken Konto Ge-

byret fra 1. April 1873 og fremdeles vil være at ud-

rede, vil der i sin Tid kunne imodeses nærmere Med-

delelse.

26. Septbr. Bckjendtgjorelse, indeh. Bestemmelser om det

gj ensidige Forhold mellem det almindelige danske

og det særlige islandske Postvæsen. Khavn deu

26. Septbr. 1872. — Isl. Forest. og Resol. Prot. 1872
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Nr. 42. Lovtid. for Kgr. Danmark 1872, S. 441-42; Tibindi 1872.

nm stjornarmålefni fslands III, S. 481—87; Algreen-Ussings 26. Septbr.

Lovsaml. 1872, S. 509—13; Ti6indi fra alfiingi fslendinga 1873

n, S. 357-63.

Auglysing, sem inni befir ab halda åkvarbanir

nm sarnbandib milli hinna alinennu donsku og binna

sjerstaklegu islenzku postinåla innbyrbis.

Samkvæmt valdi ^vi, sem veitt er fjårhagsstj6rn-

inni og domsmalastjorninni meb konungsurskurbi 25.

dag t).
m., eru bjermeb l)essar akvarbanir settar, til

Jiess ab koma i lag sambandinu railli hinna almennu

donsku og hinna sjerstaklegu islenzku péstmala inn-

byrbis.

(Postumdæmib.)

Orbib »danskt postunidæmic nær yfir hib eiginlega

konungsriki Danraork, svo og Færeyjar, en eigi Græn-

land og heldur ekki nylendurnar; orbib »islenzkt post-

uindænii« a ab eins vib Island.

f
2. gr.

(Postgufuskipsferbirnar.)

Hin danska poststjorn akvebur ferba-aætlun p6st-

gufuskipsins fyrir hvert år, og tilkynnir binni islenzku

poststjorn ferba-åætlunina i tækan tima fyrir nyår.

Hin islenzka poststjorn skal, ef |)ess {)arf vib og

skipstjori krefst jiess, lata hinu danska postgufuskipi i

tje alla \>i abstob, sem j)ab kann ab {)urfa, t)egar svo

ber vib, til J>ess ab beina fyrir ferbum l)ess, sjerilagi

svo l)ab tefjist ekki um oL

3. gr.

(FoBtferbir yfir litloncl.)

Ab l)vi leyti sem flutningsferbum verbur å komib

milli islenzkra og norskra eba enskra hafna, raun hin

^
. danska poststjorn hlutast til um, ab reynt verbi til, ab

ncta {)essar feibir, til l)ess ab senda meb j^eim, ab svo

miklu leyti semunnter, allskonar postsendingar, Jjannig

XXI. B. 29
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1872. a& jDøer ver&i fluttar gegnum hluta^ieigandi titlond i

26. Septbr. lokubum hirzlum.

Kostna&inn vib flutning postsins å })ennan hått skal

hin danska p6ststj6rn greiba, ef f'ari& er i stefnuna fra

Danmork, en hin islenzka poststjorn, t)egar farife er i

stefnuna fra Islandi.

Um bur&argjald J)a5, sem greiSa skal fyrir send-

ingar, sem fluttar eru l)essa lei&, og um reikningsgjorS

fyrir J)vi, skal åkvefei& nåkvæmar i hvert sinn.

4. gr,

(Notkua skipa einstakra manna.)

Me& gufuskipum e&a seglskipum, sem eru i forum

å oåkve&num tima, skal koma J)eim brjefsendingum,

sem så, er sendir, sjerstaklega hefir krafizt ab ver&i

fluttar meb skipinu (skipabrjef).

Borgun })å, sem åkve&in er i logum 7. januar 1871,

9. gr., og 1 tilskipun 26. februar 1872, 6. gr,, fyrir

flutning postsendinga meh skipsferb, sem |)annig fellur

fyrir, skal hin danska poststjorn grei&a, l)egar fari& er

i stefnuna fra Danmork, en hin islenzka, {)egar farib

er i stefnuna fra Islandi.

5. gr.

(Postsendingar.)

Til sendinga meb p6stum milli hins danska og hins

islenzka postumdæmis verbur vi&taka veitt

:

lausum brjefum, sem eru

venjuleg brjef og

abyrgbarbrjef,

prentab mal, \
^"^ ^0 kv. ab vikt

s^nishorn af varningi og \
^^''^ ^''''^^ sendingD.

fyrirmynd vib fatasniB

peniogabrjefum, allt ab 1 J)umK å J^ykkt,

sendingum, sem motabir peningar eru i, allt

at) 16 pundura aB vikt, og

bogglum, allt ab 5 pundum a& vikt. — Ef senda a

bogglana lengra åleibis raeb postunum a Islandi,
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mega t)eir ekki vera lengri en 18 jouml., og åliæ& 1872.

eSa breidd ekki framyfir 9 l)am]. 26. Septbr.

|)ar a& auki ma senda a vixl milli poststofanna og

p6stafgreibslustabanna i hinu danska postumdæmi ab

obru leytinu og Reykjavikur hins vegar poståvisanir,

og må hver åvisun vera ab upphæb 50 rd,

Samt må senda åvisanir å vixl milli Kaupmanna-

hafnar og Reykjavikur uppå allt a& lOO rd.

6. gr.

(BurSareyrir undir venjuleg brjef.)

Bur&areyrir undir venjuleg brjef milli hins danska

og islenzka postumdæmis er, j^egar hoft eru frimerki:

ef t)au vega allt a& 3 kv., 8 sk.

— — yfir 3 - - 25 — 16 -

— 25 - - 50 — 24 -

Sje eigi hof& frimerki, verbur burbareyrir tvofaldur vi&

l)a&, sem hjer er åkveSib.

ÅbyrgBar-brjef skulu vera biiin frimerkjum.

7. gr.

(Bnrbareyrir undir prentab mål, synishorn af varningi

og fyrirraynd vi& fatasniS.)

BurBareyrir undir prentab mål i krosssandi eba

einbrugbnu bandi, s;^nishorn af varningi eba fyrir-

mynd vib fatasnib milli hins danska og hins is-

lenzka p6stumdæmis skal vera, ef frimerki eru vib hofb,

8 sk. fyrir hverjg, sendingu, er vegur allt ab 25 kv.,

og 12 sk., ef hun vegur meira allt ab 50 kv. Sjen

frimerki eigi vib h5fb vib sendiugar pessar, eba ef å

I)ær er ritab nokkub, sem eigi er leyft af hlutabeigandi

p6ststj6rn, eba ef umbubirnar, sem eiga ab vera svo

lagabar, ab hægt sje ab kanna hvab i Jpeim er, eru meb
obru moti, en hun hefir fyrir lagt, pi fer um borgunina

eptir jjvi, sem mælt er fyrir um venjuleg brjef, l^egar

frimerki eru ekki vib hofb, J>essar sendingar måflytja

sem åbyrgbar-sendingar,

29*
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8. gr.

(Mebmæling.)

Åuk venjulegs burbareyris grei&ast ennfreraur 8 sk.

fyrirfram fyrir ab takast å hendur åbyrgb sendinga

J)eirra, sem getib er i 6. og 7. gr,

Glatist åbyrg&ar-brjefsending i vorzlum p6ststj6rn-

arinnar, skal poststjornin i \>vi umdæmij par sem send-

ingin var latin å p6stinn, vera skyld til ab grei&a J)eim,

er sendi, 10 rd. i skababætur, en jafnframt skal henni

åskilinn rjettur til endurgjalds Iijå poststjorninni i J)vi

umdæmi, l)ar sem sannast ab sendingin bafi glatazt.

Krofu til skabab6ta verbur a& gjora innan eins års

fra \>eim degj, er brjefib var låtib a postinn; ab obrum

kosti fellur skyida poststjornanna til a& grei&a skaba-

bætur burt. Meb Jdvi ab segja til krofu sinnar hjå

poststjorninni annabhvort i pvi umdæmi, {^ar sem send-

ingin var latin å p6stinn, eba i pvi umdæmi, sem send-

ingin atti ab fara til, verbur komib i veg fyrir ab rjettur

til skabab6ta fyrnist.

9. gr.

(Bnrbareyrir undir peningabrjef.)

Undir peningabrjef milli hins danska og hins is-

lenzka påstumdæmis skal bnrbareyrir goldinn eptir vikt,

eins og åkvebib er ab framan i 6. gr., og ab auki 12

sk. i åbyrgbargjald fyrir hvert 100 rd. eba minni upp-

hæb {)eirra peninga, er til eru greindir utanå brjefinu.

10. gr.

(Burbareyrir undir sendingar, sem motabir peningar eru f,

og boggla.)

Burbareyrir fyrir boggla milli hins danska påst-

umdæmis og Jjeirra staba, |)ar sem skipib kemur vib å

Islandi, skal vera 12 sk. abalburbareyrir undir hvern

boggul og 4 sk. i vibbot fyrir hvert pund, sem bogg-

ullinn vegur. Undir boggla, sem senda å lengra åleibis

meb postum å Islandi, eba koma lengra ab meb peim,

skal gjalda ab auki 16 sk. fyrir hvert pund. Partur

lir pundi teist sem heilt pund.
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Ef verb er til greint, skal ennfremur grei&a i 1872.

åbyrgbargjald 12 sk. fyrir hvert 100 rd. eba minni 26. Septbr.

upphseb af verfei J)vi, sem tilgreiat er.
""^^""^

Undir tilvisunarbrjefib, sera ekki raa vega meir en

^ 3 kv., grei&ist eigi sjerstok borgun.

11. gr.

(Åbyrgfe.)

Glatist et)a skemmist bSggulsending, skal hver

p6ststj6rn samkvæmt logam J}eiin og tilkipunum, sera

gilda um J)a& i J)vi umdæmi, hafa åbyrg&ina af |)vi,

allt til J)ess sta&ar, {)ar sem påstinuni er skilab, l)ab er

ab segja, svo langt sem hun å ab sjå um flutninginn, og

skal ]^dJb vera abyrgbarhluti hverrar p6ststj6rnar um
sig, ef embættismenn hennar eba abrir, sem ab obra

leyti hafa péststorf a hendi, gjora sig seka i svikum,

yfirsjon eba hirbuleysi,

12. gr.

(Burbareyrir undir poståvi'sanir.)

Burbareyrir undir peninga, sem sendir eru meb

p6ståvisun milli poststofanna og postafgreibslustabanna -

i hinu danska postumdæmi ab obru leytinu og Reykja-

vikur hins vegar, er 8 sk. fyrir hverja 15 rd. eba minni

npphasb, en samt eigi meir en 32 sk.

Til åvisananna verba ab eins hofb eybublob, sem

eru prentub samkvæmt \ie\rn fyrirraynd , sem båbar

poststjornirnar koma sjer saman um.

13. gr.

(Mottokukvittanir.)

Sa, sem sendir abyrgbar-brjef, peninga-brjef, send-

ingar, sem motabir peningar eru i, og boggla, må
«; senda meb miba til kvittunar af hålfu vibtakanda fyrir

inottoku sendingarinnar, og heimta, ab t)essi mibi verbi

sjer sendur aptur. Fyrir hann verbur borgab eins og

^Qdir venjulegt brjef.

i

I

1
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1872. 14. gr.

26. Septbr. (Postfrfmerki.)

|)egar borgaS er undir sendingar meh frimerkjum,

må så, sem sendir, hafa Jjau postfrimerki, frimerkja-

umsJog, brjefspjold og frimerkja-umbdSir, sem gilda i

})vi umdæmi, sem sendingin fer fra.

Sendingar, sem ekki eru biinar frimerkjum svo

nægir, skal ålita svo sem ekkert væri undir \mr borgab,

en frå borguninni skal dregib verb {)eirra frimerkja,

sem voru latin å sendiuguna,

Ef nokkur neitar a& borga eptirå burbarpjald, ]}i

ver&ar ]}aJb sko^fab sem hann skorist undan a& taka vib

sendingunni.

Hafi så, sem sendir, vib haft of morg frimerki,

verbur eigi krafizt endurgjalds fyrir l)ab, sem um of er.

15. gn

(Skipting burbargjalds.)

Burbareyrir og gjold fyrir allskonar postsendingar,

danskar og islenzkar, sem fluttar eru milli hinna tveggja

' p6sturadæma, falla, ån {jess ab sjerstaklegur vibskipta-

reikningur sje gjorbur, til poststj6rnarinnar i Im um-

dæmi, j)ar sera burbargjaldib er heimtab, ab eins meb

l)eim undantekningum, sem nu skal sagt:

a. gjaldinu fyrir poståvisanir skal skipta jafnt milli

beggja poststjorna,

b. aukagjald l)ab, sem åkvebib er i 10. grein, undir

boggulsendiugar, sem fluttar eru landveg meb is-

lenzkuni postum, fellur eingongu til hinnar islenzku

poststjornar.

16. gr.

(Undanfagur frå burbargjaldi.)

Opnar skyrslur, sem eru sendar milli p6sthusanna

i hinu danska og hinu islenzka postumdæmi, verba

fluttar ån burbargjalds. Undir allar abrar brjef-send-

ingar, hverju nafni sera heita, skal aptur å métigreiba

venjulegt burbargjald.
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17. gr. 1872.

(Å^ialvi&skiptareikningur.) 26. Septbr,

A&alreikninginn uni vi&skipti railli hinnar donsku

og hiunar islenzku påststjornar skal gjora ut um i

postreikningsmåla-stofunni i Kaupraannahofn, og senda

landsboféingjanum i Reykjavik.

Borgunina skal grei&a eptir årslok hvert år — en

]}6 må gjora athugasemdir vi& reikningana — og skal

J)ab, sem borgab er, koma upp i skuldavibskiptin milli

abalfjårhirzlunnar i Kaupmannahofn og hins islenzka

landssjobs.

18. gr.

(AfgreiSslureglugjorb.)

A&alpostsjornin og landshofbinginn yfir Islandi skulu

semja reglugjor&ir, til f)ess åkvorbunum l)eira, sem hjer

eru gjorbar, verbi fram fylgt eins å båbar hlibar.

19. gr.

(Notkun postgufuskipsins af hålfu postsjornarinnar a Islandi.)

Mefe postgufuskipinu må flytja postsendingar milli

staba å Islandi, og einnig milli l)eirra og annara staba,

l)ar sem gufuskipib kemur vib, an })ess ab hin danska

poststjorn fåi nokkurt endurgjald fyrir l;)essi afaot

skipsins.

20. gr.

(Brjefavibskipti milli fslands og utlanda.)

Åkvorbuuum Joeira, sem gilda i hinu danska p6st-.

umdæmi um brjefavibskipti milli Danmerkur og utlauda,

skal einnig fylgt meb tilliti til brjefa, sem send eru

yfir Danmork milli t>essara landa og Islands ; skal borga

undir l)au burbargjald l^ab, sem greibist fyrir sendingar

milli Danmerkur og Islands, og ab auki Jjann burbar-

eyri, sem hib framandi land, er i hlut tilkall tik

eba annab, sera |)ab hefir lagt ut.

Fyrir brjefavibskipti ^essi skal eigi gjora upp neina

reikning ab \m leyti, er snertir burbargjaldib milli Dan-

merkur og Islands; Jjaråmoti skal hib litlenzka burbar-
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1872. gjald e&a annab, sem lagt hefir veri& ut, tekib upp i

Septbr. vi&skiptareikninginn mefe fallri upphæb.

Ef hin islenzka poststjorn æskir |)ess, ab reglu-

legum postgongum ver&i komi& a beinlinis milli Islands

og einhvers fraraandi lands, skal hiin leita til hinnar

donsku poststjornar, og raælast til, a& reynt sje til, ab

J)essu ver&i komib til leibar.

21. gr.

|}essar åkvarbanir oblast gildi L dag jauiiarm. 1873,

|>etta skal hjermeb kunngjort til leibbeiningar ollura

l)eim, sem hlut eiga ab måli. — I fjårstjorninni og

dérasmalasjårninni, 26. dag septbrra. 1872,

Bekjendtgj5relse, indeholdende Bestemmelser

om det gjensidige Forhold mellem det almindelige danske

og det særlige islandske Postvæsen.

Til Ordning af det gjensidige Forhold mellem det

almindelige danske og det særlige islandske Postvæsen

bestemmes herved i Henhold til den Finansministeriet

og Justitsministeriet ved allerh. Resol. af 25. ds. givne

Bemyndigelse Folgende:

(Postomraadet

)

Udtrykket »Dansk Postomraade« omfatter det

egentlige Kongerige Danmark samt Færoerne, men ikke

Gronland , eiheller Kolonierne ; Udtrykket »Islandsk

Postomraade« alene Island.

§ 2.

(Postdainpskibsforbindelsen.)

Fartplanen for Postdampskibets Reiser fastsættes

af den danske Postbcstyrelse for hvert Aar og med-

deles den islandske Postbestyrelse i betimelig Tid for-

inden det nye Kalenderaars Begyndelse.

Den islandske Postbestyrelse skal i fornodent Fald

efter Forerens Forlangende yde det danske Postdamp-

skib al den Bistand, som det under indtræffende Om-
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stændigheder maatte behove i Fartens Interesse, navnlig 1872.

for ikke at lide unodvendigt Ophold. 26. Septbr.

§ 3.

(Postforbindelser over fremmed Land.)

Forsaavidt Paketfart skulde blive oprettet mellem

islandske og norske eller britiske Havne, vil saadan

ved den danske Postbestyrelses Mellemkomst blive sogt

benyttet til Forsendelse af saavidt muligt alle Arter

af Postsager, saaledes at disse kunne befordres i lukket

Transit gjennem vedkommende fremmede Stat eller

Stater.

Udgiften for Postens Forsendelse paa saadan Maade

vil i Retningen fra Danmark være at afholde af det

danske Postvæsen og i Retningen fra Island af det

islandske Postvæsen.

Om den Porto, der vil være at erlægge for For-

sendelser, som befordres ad saadan Vej, og om Af-

regningen derfor bliver nærmere Bestemmelse at træiFe

i hvert enkelt Tilfælde.

§ 4.

(Benyttelsen af private Skibe.)

Med Damp- eller Seilskibe, der fare til ubestemt

Tid, vil være at forsende de Brevpostsager, som Af-

senderen særlig har forlangt befordret med vedkom-
mende Skib (Skibsbreve).

Den i Loven af 7. Januar 1871 § 9 og i Frdg.

af 26. Pebr. 1872 § 6 fastsatte Godtgjorelse for Post-

befordring med saadan forefaldende Skibsleilighed af-

holdes af det danske Postvæsen i Retningen fra Dan-

mark og af det islandske Postvæsen i Retningen fra

Island.

§5-
(Postforsendelser.)

Til Forsendelse som Postsager mellem det danske

og islandske Postomraade skal modtages;
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1872. Lose Breve o:

26. Septbr. almindelige og
"^^""^"^

anbefalede Breve,

trykte Sager,

Vareprover og Monstre,

Pengebreve indtil en Tykkelse af 1 Tomme,

M (in tforsendelser indtil en Vægt af 16 Pd. og

Pakker indtil en Vægt af 5 Pd. — Forsaavidt Pak-

kerne skulle befordres videre med Posterne paa

Island, raaa de ikke være over 18 Tommer lange

og 9 Tommer hoje eller brede.

Desuden kan mellem Postkontorerne og Post-

éxpeditionerne i det danske Postomraade paa den ene

Side samt Reykjavik paa den anden Side udvexles

Postanvisninger til Belob af 50 Rd. for hver en-

kelt Anvisning.

Dog kan der mellem Kjobenhavn og Reykjavik

vexles Anvisninger paa Belob af indtil 100 Rd.

§ 6.

(Portoen for almindelige Breve.)

Portoen for almindelige Breve mellem det danske

og islandske Postomraade skal udgjore for Breve, som

forud ere frigjorte,

naar de veje indtil 3 Kvint, 8 Sk.

— - — over 3-25 — 16 -

— - — — 25 - 50 — 24 -

Ere de ikke forud frigjorte, betales det Dobbelte af

de her fastsatte Satser.

Anbefalede Breve skulle forud frigj5res.

§ 6.

(Portoen for trykte Sager, Vareprover og Monstre.)

Portoen for trykte Sager under Kors- eller

Enkeltbaand, Vareprover eller Monstre mellem det

danske og islandske Postomraade skal udgjore, naar

de ere forud frigjorte, for hver Forsendelse af en Vægt

af indtil 25 Kvint 8 Sk. og af en Vægt derover indtil

indtil en Vægt af 50

Kvint for hver

Forsendelse,
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50 Kvint 12 Sk. Ere de ikke forud frigjorte, eller 1872.

indeholde de andet Skrevet, end af vedkommende Post- 26, Septbr.

bestyrelse tilladt, eller ere de ikke behandlede efter de

af denne givne Regler for Indpakningen, hvis Beskaf-

fenhed maa være saadan at Indholdet med Lethed^kan

undersoges, anvendes Tasten for almindelige Breve,

som ikke forud ere frigjorte. Disse Forsendelser kunne

anbefales,

§ 8.

(Anbefaling.)

For Anbefaling af de i §§ 6 og 7 omtalte For-

sendelser forudbetales foruden den almindelige Porto

endvidere 8 Sk. for hver Forsendelse.

Er en anbefalet Brevpostforsendeise bortkommen,

medens den var i Postvæsenets Værge, skal den Post-

bestyrelse, indenfor hvis Omraade den er indleveret,

være forpligtet til at godtgjore Afsenderen et Belob af

10 Rd. med Forbehold af Regres til den Postbestyrelse,

indenfor hvis Omraade Tabet bevislig har fundet Sted.

Krav paa Erstatning maa reises inden et Aar fra

Brevets Indleveringsdag at regne; i modsat Fald bort-

falder Postbestyrelsernes Forpligtelse til at yde Er-
' statning. Præskription afbrydes ved Reklamation hos

Postbestyrelsen paa Indleverings- eller Bestemmelses-

omraadet.

§ 9.

(Portoen for Pengebreve.)

Portoen for Pengebreve mellem det danske og is-

landske Postomraade skal udgjore en Porto efter Vægten

som ovenfor i § 6 fastsat, og desuden en Assurance-

præmie af 12 Sk. for hvert 100 Rd. eller derunder af

den paa Brevet angivne Værdi.

§ 10.

(Portoen for Montforsendelser og Pakker.)

Portoen for Pakker mellem det danske Postomraade

og Skibets Anlobssteder paa Island skal udgjore en
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1872. Grundporto af 12 Sk. for hver Pakke med Tillæg af

26. Septbr. 4 Sk. for hvert Pund af Pakkens Vægt. For Pakker

bestemte til Videreforsendelse med Posten paa Island

eller komne videre fra med samme tillægges 16 Sk.

pr. Pd. Brokdele af et Pd. regnes for et helt Pd.

For angiven Værdi betales endvidere en Assu-

rancepræraie af 12 Sk. for hvert 100 Rd. eller der-

under af den angivne Værdi.

For Adressebrevet, der ikke maa veje over 3 Kvint,

erlægges ingen særskilt Betaling.

§ 11.

(Garanti.)

Naar en Pakkeforsendelse forkoramer eller be-

skadiges, har hver Postbestyrelse i Overensstemmelse

med de desangaaende paa vedkommende Omraade be-

staaende Love eller Forordninger at bære Ansvaret

derfor indtil det Sted, hvor Posten overleveres, o: saa

langt som den skal besorge Transporten, og bærer hver

^af Parterne Ansvaret for sine Embedsmænds eller de

iovrigt ved Posten beskjæftigede Personers Utroskab,

/ Skyld eller Skjodesioshed.

§ 12.

(Portoen for Postanvisninger.)

Portoen for Penge, som udvexles ved Postanvis-

ning mellem Postkontorerne og Postexpeditionerne i

det danske Postomraade paa den ene Side samtReykjavik

paa den anden Side, skal udgjore 8 Sk. for hver 15 Rd.

eller derunder, dog ikke over 32 Sk.

Udvexlingen kan kun finde Sted ved Blanketter,

der ere trykte overensstemmende med den mellem begge

Postbestyrelser vedtagne Formular.

§ 13.

(ModtagelseBbeviser.)

Afsenderen af anbefalede Breve, Pengebreve, Mont-

fursendelser og Pakker kan lade medfolge Bevis til
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Erhvervelse af Modtagerens Kvittering for vedkom- 1872.

mende Forsendelse og forlange sig dette Bevis tilstillet. 26, Septbr,

Det betales som et almindeligt Brev.

§ 14.

(Postfrimærker.)

Afsenderne kunne til Frigjorelse af Forsendelserne

betjene sig af de i Afsendelsesoraraadet gjældende

Postfrimærker, Frimærke- Konvoluter, Brevkort og Fri-

mærke-Omslag.

Forsendelser, der ere utilstrækkelig frankerede,

taxeres som ufrankerede med Fradrag af Værdien af

de paa Forsendelsen anvendte Frimærker.

Nægtelsen af at efterbetale Portoen anses som en

Nægtelse af at modtage Forsendelsen,

Er der af Afsenderen anvendt for mange Fri-

mærker, kan der ikke fordres nogen Erstatning for det

overskydende Belob.

§ 15.

(Portodelingen.)

Portoen og Gebyrerne for alle Arter af danske og

islandske Postforsendelser, der besorges mellem de

tvende Postomraader, tilfalde uden særskilt Afregning

det Postvæsen, i hvis Omraade Portoens Opkrævning

finder Sted, alene med folgende Undtagelser:

a. Postanvisningsgebyret deles lige mellem begge

Postbestyrelser,

b. den i § iQ fastsatte Tillægsporto for Pakkefor-
sendelser, der befordres med de islandske Land-
poster, tilfalder udelukkende det islandske Post-

væsen.

§ 16.

(Portofrihed.)

Uforseglede Meddelelser, der forsendes mellem

Posthusene i det danske og islandske Postomraade,

hefordres portofrit. For al anden Korrespondance, af
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1872. hvad Navn nævnes kan, skal derimod erlægges den

26. Septbr. almindelige Porto,

^
§ 17.

(Generalafregning.)

Generalafregningen mellem den danske og islandske

Postbestyrelse skal afgjores i Postvæsenets Regnskabs-

revision i Kjobenhavn og udvexles med Landshovdingen

i Reykjavik.

Betalingen skal under Forbehold af mulige Notater

ske hvert Aar efter Udlobet af Kalenderaaret ved Li-

kvidation mellem Finanshovedkassen i Kjobenhavn og

den islandske Landskasse.

§ 18.

(Expeditions-Eeglement.)

For at sikkre den ensartede Udforelse af nær-

værende Bestemmelser, blive Reglementer at udfærdige

af Generaldirektoratet for Postvæsenet og den islandske

Landshovding.

§ 19.

(Medbenyttelse af Postdampskibet.)

Postforsendelser kunne udvexles mellem islandsko

Steder indbyrdes, samt mellem disse og Dampskibets

ovrige Anlobssteder , ved Hjælp af Postdampskibet

uden Godtgjorelse til det danske Postvæsen for saadan

Medbenyttelse af Skibet.

§ 20.

(Brewexel med fremmede Lande.)

De for det danske Postomraade gjældende Be-

stemmelser med Hensyn til Brevvexlingen med frem-

mede Lande komme ogsaa til Anvendelse paa Breve,

der over Danmark vexles mellem disse Lande og Island,

for hvilke den dansk-islandske Porto vil være at be-

regne med Tillæg af den vedkommende fremmede Land

tilkommende Porto eller andet fremmed Udlæg.
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• For denne' Korrespondance skal med Hensyn til 1872.

den dansk-islandske Porto ingen Afregning finde Sted,"^^""^^^^^

hvorimod Belobet af deu fremmede Porto eller af andet

Udlæg gjensidig skal bringes i Afregning med det fulde

Belob.

Skulde den islandske Postbestyrelse onske regel-

mæssig at udvexle Post direkte med et eller andet

fremmed Land, vil den have at henvende sig til den

danske Postbestyrelse med Anmodning om at soge en

saadan direkte Udvexling bragt istand.

§ 21.

Disse Bestemmelser træde i Kraft den 1. Januar

1873.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Finansministeriet og Justits-

ministeriet den 26. Septbr. 1872.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 26. septbr.

over Island, ang. Ordningen af det indre islandske

Postvæsen. Khavn den 26. September 1872. —
Isl. Kopib. 1872 Nr. 904.

I Anledning af, at Ministeriet under 14. f M. i) har

meddelt Dem Bemyndigelse til at træffe forskjellige

Foranstaltninger til Gjennemforelse af Frdg. 26. Febr.

A, om Postvæsenet paa Island, har Hr. Stiftamtm.

1 behgl. Skrivelse af 3. d. M. anmodet om, at de dertil

fornodne Postrekvisiter maa blive anskaffede i Kjoben-
havn og saavidt muligt opsendte til Dem med det sidste

Postdampskib
i indeværende Aar. Ved samme Lei-

lighed har De derhos indstillet, at der maa meddeles

Dem Bemyndigelse til at træffe alle de med Hensyn

til Postrouternes Ordning og dermed i Forbindelse

staaende reglementariske Bestemmelser fornodne For-

anstaltninger. De har herfor anfort, at der formentlig

') se foran S. 443-44.
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1872. ville kunne indtræde Tilfælde, i hvilke Modifikationer i

26. Septbr. Bekjendtgjorelse af 3. Maj d, A. ville være nodven-
"^"'"'"'^

dige, og i saa Henseende henvist til Muligheden af, at

der iblandt de i Bekjendtgjorelsen nævnte Steder, hvor

der vil være at etablere Postexpedition eller Brev-

samlingssted, kunde være noget, hvor det er umuligt

at skaffe en dygtig og paalidelig Mand til Varetagelse

af de nævnte Hverv, i hvilket Tilfælde det vil blive
|

nodvendigt at soge en saadan paa en anden af de

nærmest ved Postrouten beliggende Gaarde, og for-

lægge Postexpeditioner eller Brevsamlingssteder dertil.

Næst i denne Anledning at meddele, at de be-

gjærte Postrekvisiter forventes at ville kunne blive Hr,

Stiftamtm. tilstillede med det sidstafgaaende Postdamp-

skib i indeværende Aar, skulde man med Hensyn til

Deres ovennævnte Indstilling tjenstl. bemærke, at Mi-

nisteriet er gaaet ud fra, at der, uagtet de omfattende

Udtryk, hvori samme er affattet, herved dog ikke har

været tilsigtet at andrage paa en ubegrænset Myndighed

til i den omhandlede Henseende at træffe Modifika-

tioner i Bekjendtgj. af 3. Maj d A. Derimod vil Mi-

nisteriet ikke have Noget imod, at der af Hr. Stiftamtm.

foretages enkelte saadanne mindre væsentlige Lempelser

i de i Bekjendtgjorelsen foreskrevne nærmere Regler,

som maatte vise sig niidvendige til at sætte den nye

Postordning i Gang, hvorhos man dog, hvad det af

Dem særlig udpegede Punkt angaar, har troet at burde

tilfoje, at en Afvigelse fra de derom i Bekjendtgjorelsen

tagne Bestemmelser ikke bor finde Sted uden paa-

trængende Nodvendighed, og kun som en midlertidig

Foranstaltning, indtil den Hindring, som maatte ligge

i, at der i Ojeblikket ikke paa de fastsatte Steder

findes habile Personer til at overtage det omhandlede

Hverv, er hævet. I alle Tilfælde, hvor der i Henhold

hertil træffes Modifikationer i tidtnævnte Bekjendt-

gjorelse, ville disse derhos være paa hensigtsmæssig

Maade at bringe til almindelig Kundskab, ligesom der
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ogsaa stedse med næstafgaaende Post niaa meddeles

Ministeriet Underretning derom.

I Forbindelse hermed skulde man tjenstl. anmode

Hr. Stiftanitm. om behgl. at ville affatte og hertil ind-

sende Udkast til de Regler, der i Henhold til Post-

forordningens § 12 ville være at fastsætte for Anven-

delsen af islandske Tjenestefriraærker, samt for Af-

læggelsen af Regnskab for samme, idet man til Vej-

ledning for bemeldte Udkasts Udarbeidelse henviser dl

den tilsvarende Anordning for det danske Postomraade

af 21. Marts f. A, Idet man gaar ud fra, at det vil

være tidsnok, naar den Bekjendtgjorelse, der i den

omhandlede Henseende vil være at udfærdige, opsendes

til Island med forste Postdampskib næste Aar, be-

mærkes, at der ikke vil være Noget til Hinder for, at

det begjærte Udkast forst nedsendes med det Post**

dampskib, der efter Fartplanen afgaar fra Reykjavik

den 29. Novbr. forstkommende, medens man, saafremt

Hi*. Stiftamtm. maatte antage det nodvendigt, at be-

riieldte Bekjendtgjorelse er tilstede i Island inden Post-

dampskibsfarten er standset, maatte imodese Udkastet

med omgaaende Post.

1872.

26. Septbr.

Sampykkt um stjorn bæjarmålefna i Reykjavik. 9. oktbr.

Reykjavik, 9, oktbr. 1872. — Tibindi um stjornarmaleM

Islands III, S. 487—95.

1. Um bæjarstjorn og framkvæmd å bæjar-

målefnum.

1. gr. I bæjarstjorn eru 9 menn auk bæjarfogeta.

2. gr. Sjerstokum målefnum kaupsta&arins skal

stjornaS af fostum nefndum : 1. Fjårhagsnefnd.
2. Fatækranefnd, 3. Sk6lanefnd. 4. Hafnar-
^efnd, 5. Bygginganefnd og 6. Veganefnd.

t)eir menn, sem kosnir eru i Jjessar nefndir, fara

fra 3. ijygj,^ ^j. afgengnum vanalegum bæjarfulltriia-

XXI. B. 30
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1872, kosningum, og ma Joa endurkjosa, Fåi l^eir kosnu raeni>

9. Oktbr. forfoll ab gegna starfa sinum, kys bæjarstjornin, ef

henni l)ykir [iorf til [)ess, annan mann, er gegnir starfinu.

Bæjarstjornin getur heimtaS sjerhvert mål, er heyrir

undir hinar fostu nefndir, til me&ferbar og sjalf teki5

åkvor&un um l)a&, og er målib t)ar meh gengib undan

hinni fostu nefnd.

3. gr. I fjårhagsnefndinni er bæjarfogeti formabur

og 2 menn ur bæjarstjorninni, Nefndin stendur fyrir

oUum fjarhag kaupstabarins, undirbyr aætlun, annast

reikninga, sjer um stjorn fjehirbis a sjo&num, a& banu

heg&i sjer eptir erindisbrjefi sinu, færi bækur sinarmeb

reglu, a.1 hann byrji og Ijiiki skattkrofunni å tilteknum

tima, eins og fyrir er skipab. Hiin veitir jjvi eptirlit,

ab tekjurnar konii inn å rjettum tima og eins og vera

bar, og gengib sje eptir oloknum gjoldum, og ab fje,

sem umfram verbur åfallandi litgjoldum, sje sett a

voxta.

Nefndin skipar fyrir, hvernig reikningsbækur gjald-

kerans, eba liinna annara, sem hafa uraråb yfir fje

bæjarins, skulu vera lagabar, leibbeinir [jeim, er hlut

eiga ab måli i Jivi efni, og gætir J^ess, ab hinum settu

reglum sje fylgt, Svo ber og nefndinni ab hafa eptirlit

å oUum fjårbyrgbum hja gjaldkera og obrum, er hafa

fje bæjarins undir hendi.

Nefndin ritar i åvisunarbok sina [lab, sem åvisab

er, og skulu i bok l)essari vera sjer allir abaldalkar og

libir åætlunarinnar. Å åvisanirnar skal ætib rita dålka-

og libatal.

Alla reikninga til bæjarsjobs, sem hinum sjerstoku

nefnduni eba starfsmonnum bæjarins ekki er falib å

hendur af nefndinni ab låta greiba, skal senda nefnd-

inni, sem rannsakar l)å,
sjer um ab l^eir sje nægilega

vottabir, hafi åætlunarheiniild, eba gilda akvorbun bæjar-

stjornarinnar vib ab stybjast, og åvisar nefndin J^a J)ar

å eptir til greibslu.
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Gjaldkeri må eigi grei&a neina upphæ& lir bæjar- 1872.

f^jobis nema hiin sje åvisu& af olluni nefndarmonnum, 9. Oktbr.

Ef ab einhver i riefndinni ekki vill avisa reikning,

a ab leggja hann fyrir bæjarstjornina, og akvar&ar hiin,

hvort borgun skuli eiga sjer staB efeur eigi, og ritar

bæjarfogeti \)i å åvisunina, ef ab greiba skal.

4. gr. I fåtækranefndinni' skal vera bæjarfogeti,

sem foriiia&ur, og l)nr bæjarfulltriiar.

Nefad l)essi hefir å hendi alla hina sjerstoku stjora

fåtækramålanoa, sjer ura omaga, {jurfaraenrij greptrua

beirra og logfiutning, annast brjefaskriptir i fatækra-

målum og vibskipti vib onnur sveitafjelog, sjer um, ab

tekjur l^ær, er fåtækrasjobnnm bera, komi inn og sje

tilfærbar. Nefndin hagtærir fje sem veitt er til

fåtækra, akvebur mebgjafir og semur um ])ser og onnur

utgjold fåtækrasjobsins. I l)vi skyni å nefndin, svo opt

sem henni ])ykir j)urfa, ab afhenda fjårhagsnefndinni

skrå yfir umsamin eba åfallin utgjold til åvisunar eptir

3. gr.

Nefndin sjer um alla frarakvæmd å tilsk. 26. mai

1863, 12. gr., og hefir å hendi alJa \)i umsjon meb
husraennsku og lausamennsku, sem login hafa lagt a

sveitastjornirnar.

Nefndin råbstafar og hagtærir styrk {)eim, sem

veittur verbur bornura fatækra af Thorkiliii- sjobi til

uppeldis, og seraur alla reikninga |)å og skyrslur, er

l)ar ab luta.

Vib alla mebferb å ]}yi fje, er veitt verbur ur

Thorkillii-sjobi, hefir domkirkjupresturinn sæti og at-

kvæbi å fundum nefndarinnar, sem og i ollum obrum

malura, er snerta uppeldi og kennslu fåtækra barna.

Til abstobar nefndinni må bæjarstjorain kjosa 2

menn sem fåtækrastjora, annan fyrir vesturhlutabæjarins

og hinn fyrir austur hlutan, skiptan vib AusturvoIK

Hjerabaskipting J)essari må breyta meb åkvorbun bæjar-

stjornarinnar. Menn ])ess\r eiga ab hafa sjerstaklega

umsjon meb fåtækum i hjerabi l)eirra, gæta ab hiishag

30*
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1872. |)eirra, heimilisåstæ?)uni, heg^ian, hvort kjor j^eirra batna

9. Oktbr. e&a vesna, hvort ])e\r H&a skort å mat, eldivi^) qIsl

fatna2)i o. s. frv., og eiga [)eir ætih a& reyna til a5 lit-

vega sjer svo nakvæmar skyrslur, sem verba må, um

innflutning l)eirra manna, sem annabhvort hafa orbib

o&rum sveitum ab |)unga, eba sem ab hætt er vib, ab

ekki geti unnib fyrir sjef i kaupstabnum,

Fåtækrastjorarnir koma å fund fåtækranefndar-

innar svo opt, sera hun æskir |)ess, og skulu jDeir åvallt

vera a fuudi, J)å er omagar eru upp skrifabir og rætt

um ab koma [)eim fyrir. Målefnin heyra undir atkvæbi

fåtækranefndarinnar.

5. gr. Skolanefnd skal sett til Jjess ab hafa um-

sjon nieb skolakennslunni og embættisverkum sk6Jans,

og eru i henni soknarpresturinn og tveir menn abrir,

er bæjarstjornin kys til |)ess, af hverjum ab minnsta

kosti annar skal vera ur flokki bæjarfulltriia. Stjorn

å tekjum og jjjoldum skoians hefir bæjarstjornin sjålf

å hendi, og yfir hofub alla umsjon meb skolasjobi og

reikningum.

Nefnd \)Q&s\ annast jDau målefui, er liita ab ætlunar-

verki skélans um kenuslu barna, inntoku jjeirra, skyldu

ab ganga i skolann, hver bom skuli nj6ta kennslu

okeypis, burtfor ur skolanum, og hefir eptirlit meb upp-

fræbingu og hegbun barnanna, sera og ab sk 61areglunura

sje fylgt, og ber nefndinni ab gæta allra })eirra starfa

vib skolamålefni, sem til eru tekin i reglugjorb 27. okt.

1862, og ekki i tilsk. '20. apr. 1872, 14. gr. beinlinis

logb undir bæjarstjornina.

6. gr. i hafnarnefndinni skal bæjarfogeti vera for-

raabur og 2 menn kosnir af bæjarstjorninni, af hverjum

ab minnsta kosti annar skal vera ur flokki bæjarfull-

truanna, og skulu Jjeir i oUu hafa umsj6n og stjorn

hafnarmålefnanna eptir reglug. dagsettri 15. mai 1856.

Gjaldkeri bæjarsjobs skal einnig vera gjaldkeri hafnar-

'sjébs.
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7. gr. I bygginganet'ndinni skal bæjarfogeti vera 1872.

formabur og kys bæjarstjornin 2 luenn lir sinum eigin 9. Oktbr,

flokki og 2 a&ra bæjarbiia til ac) vera i heuni.

Nefnd {jessi skal i ollu gæta [)ess, sein fyrir er

^ mælt 1 opnu brjefi 29, mai 1839. J)egar utvisanir eiga

stal å blettuin til yrkingar e&a til husabygginga å j)eim

stoDum, seni ekki eru beinlinis ætla&ir til bygginga,

svo sem å tunuiu, sem leigb eru mot afgjaldi, e&a lit-

jor&u, sem ekki er beinlinis ætlu6 til byggiuga e&a yrk-

ingar, ber nefndinni ab leita urskurbar bæjarstjornar-

innar um hvert slikar lobir skuli afstanda til Jjeirra

afnota, og meb hverjum kjorum.

8. gr. Bæjarstjornin k^s 3 inenn lir sinum eigin

flokki, sem eiga a& hafa umsjon meb vegum og gotum

bæjarins. pe'ir framkvæma allar J)ær rå&stafanir, sem

bæjarstjornin åkvarbar um vegajor^ir og endurbot vega.

peim ber og alt hafa umsjon og framkværadlr å hendi

um snjomokstur, klakahogg, rennumokstur og vatnsbol

bæjarins, ailt eptir J)vi, sem bæjarstjornin nåkvæmar

akvet>ur.

Nefnd l^essari ber og aS hafa umsj6n me& allri

fasteign bæjarins, a& jor&u, tunum, slægjum, motaki,

torfskur&i, husum og ollum aholdum, {)angac) til sjer-

stok nefnd ver&ur sett til {)ess ab gæta [^essa.

I
9. gr, Me& sjerstakri åkvor&un ma bæjarstjornin

fela einum eba fleirum ur sinum flokki, eba o&rum bæjar-

nionnum, sem til f)ess eru fiisir ab framkvæma einstok

bæjarmålefni, er fyrirkoma, en einungis peg&r bryn

naubsyn ber til Jaess, mål, sem heyra undir pær fostu

nefndir, sem skipabar eru i 2. gr., og Jm einungis meb

samjoykki |)eirrar nefodar, sem hlut å ab måli.

10. gr. Framkvæmd målefna {)eirra og åkvarbana

^
bæjarstjornarinnar, sem ekki er falin o&rum a hendur,

annast bæjarfogeti, og ber honum a& annast brjefa-

i

skriptir bæjarstjornarinnar og J^eirra sjerstoku nefnda,

sem hann er fornia&ur i.
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1872.

9, Oktbr. II. Uni starfa ni&urj o f n u n arnefn dar og

. i n D h e i m t u b æ j a r g j a 1 d a.

11. gr. I niburjofnunarnefnd eru 7 znenn. pelv

kjosa sjålfir formann«

22. gr. Nefndin semnr skra yfir fiå, sein eiga ab

svara bæjargjaldi eptir efnuiii og åstandi til bæjarsjobs

a næsta ari. Å skra j^essa skal taka ekki einungis pi,

sem l)egar skråin er samin hafa fast a&setur i kaup-

sta&nuiu, heldur og {)å, sera ekki er svo astatt fyrir,

jDegar vissa er fyrir |)vi, ab l^eir i hib niinnsta 4 niånubi

å næsta åri muni hafa haft a&setur i kaupstabnuui. I

sjerstokum dålki skal gjora athugaseind, ef ab ålitib er,

ab einhver jafnframt hafi fasta dvol annarstabar.

13. gr. Niburjofnun bæjargjalda skal lokib innan

utgaungu novemberraanabar år hvert. Nefndinni her

sjerstaklega ab gæta j)ess, hverjar tekjur greibandinn

hafi haft til j^ess ab framfæra sig og sina, vandamenn

og abra, er hanu vinnur fyrir, til munabar ebur groba

eptir ollum efnahag hans og atvinnu, eins og hingab til

hefir verib. Hiin å og sjerstaklega ab hafa tillit til

|)ess, ef ab tekjurnar ekki hrokkva til, gæta åsigkomu-

lags tekjanna, heirailisåstæbna allra og omagajDunga af

vandamonnuni.

Til Jdbss ab hin åætlaba upphæb gjaldsins eptir

efnahag og åstæbuin nåist og ekki ryrist vib lækkua

bæjargjalda, burtfor eba årangurslaust fjårnåm o. s, frv,,

ber nefndinni åvallt ab jafna nibur 5—10 meira af

hundrabi, en til er tekib i åætluninni.

14. gr. Bæjarstjornin hlutast til um ab samin

sje skra yfir j^au gjoid, er greiba skal af fostum iog-

akvebnum tekjustofnura, svo sem gjald af timbur- og

miirhiisum, tolli af obyggbri kaupstabarlob og tomthusmn,

og ber l^essi skrå ab vera til synis åsamt niburjofnun-

arskrånni,

15. gr. Reglur [)ær, sem åkvebnar eru um abal-
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nifiurjofnun, gilda og auka-niburjofnun, seni å a&fram- 1872.

fara i sibari hluta juniiiiåna^)ar år hvert. 9. Oktbr.

16. gr. 011 bæjargjold, hvort heldur eptir log-

akveBnum tekjustofnum, e&a efoum og åstandi falla i

gjalddaga år hvert 1, marz og 1. septemberniånabar

meS helraingi i hvert skipti, og her bæjargjaldkera l)å

ab heimta l)au, Sje J)au eigi greidd innan månabarfrå

gjalddaga ber J^au ah heinita meh logtaki.

17. gr. Eptir ab årsreikningur kaupstabarins er

saininn og enn fremur votta&ur af fjårhagsnefadinni og

hefir legic) til synis i hinn logskipaba tima, ber hana

ab senda til endurskobunar innan 15. mai år hvert, og

å endurskobuninni ab vera lokib 15. juli, litåsetning-

unum ab vera svarab innan 1. ågustmånabar år hvert,

og reikningurinn ineb ytarlegri upplysingum, andsvorum

gjaldkera og åteiknun endurskobunarmannanna ab vera

sendur bæjarstjorninui innan 15. ågiist. Å s\o bæjar-

stjornin ab leggja lirskurb å og gjora lit ura reikningsins

dtåsetningar innan 30. september til logskipabrar af-

greibslu,

III. Um embættis- og starfsmenn kaup-
stabarin s.

18. gr. Til abstobar bæjarstjorn og sem starfs-

menn eru:

a. Bæjargjaldkeri, seni annast allar inn- og utborg-

anir bæjarsjobsins og semur reikning kaupstabarins

samkvæmt erindisbrjefi |)vi, er bæjarstjornin gefur

honum.

b. Næturverbir, og skal i hib minnsta annar {leirra

vera åvallt og {)ess utan auka næturvarzla å vissum

timum.

Sem laun fyrir starfa sinn nytur bæjargjaldkerinn

årlega ur bæjarsjobi 75 rd. og sem hafnargjaldkeri 25

rd. ur hafnarsjobi.

Hinum obrum starfsmOnnum verbur launab eptir

åkvorbun i hinni årlegu åætUm.
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1872. Hvort menn {)essir geti væut eptirlauna, akve&ur

9. Oktbr. bæjarstjornin i hvert skipti.

19. gr. Bæjarstjornin kys einn niann lir sinuni'

flokki til 3 ara til ab taka {)ått i heilbrigbisnefndinni,.

enn fremur einn raann lir sinum eigin fiokki i stjorn

liskimannasjo&sins, samt 2 menn år hvert, sein athuga

reikning sparisjobsins i Reykjavik, og votla, hvort

sjobi J)essum sje stjérnab eptir settuni skilmalum.

IV. Um ymisleg kaupstabarmålefni.

20. gr. Bæjarstjornin getur åkvarbab, ab gata eba

vegur, sem hefir verib fyrir einstaka menn, verbi logb

til alraennings afnota. Hiin gefur gotum og vegum

nofn. Ef ab meb fyrsta skal gjora vib gotur eba vegi,,

åkvarbar hun, hvort og ab hve miklu leyti [)eir, sein

lob eiga ab, skuli taka l)ått i l^essum kostnabi og hvernig

hann skuli greiba, hvort heldur meb greibslu i peningum

eba vinnu. Bæjarstjorninni skal heimilt, ef ab slikum

kostnabi skal jafna nibur, ab veita nokkurn gjaldfrest-

Ef ab fleiri, sem lob eiga ab, hafa sjerstakan veg, må
bæjarstjornin skipa, ab veginum sje haldib greibfærum.

|)ar sem ræsar eru eba afrennsli, ræbur bæjarstjornin

fyrirkomulagi; en bregbi litaf l^vi og [^etta ekki sje sem

henni l)ykir ab vera beri, lætur hun {)vi koma i lag a

kostnab {)ess, er å hlut ab,

|)egar 16b jDarf ab afhenda til tryggingar fyrir elds-

voba, til nyrra gatna eba vega, eba til ab færa Joå ut

til breikkunar, eba ef ræsa [^arf ab leggja å lob annars

manns, veitist endurgjald eptir opnu brjefi 29. raai

1839, 3. gr. A. eptir åkvorbun bæjarstjornarinnar meb

sam{)ykki amtsins eba landshofbingja. Ea ef svo er ab

bæjarstjornin sjålf ekki æskir eptir ab meta endur-

gjaldib og J)ab ekki åbur er åkvebib meb sjerstokum

samningi, må bæjarstjornin åkveba ab endurgjaldib sje

metib af tveimur ovilhollura monnum, er rjetturinn lit-

nefnir til {)ess, og ef bæjarstjornin ekki unir mati l)eirra.
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e&a sa er hlut a a5 måli, ma leggja gjor&ina undir

yfirmat 4 manna, sem sje tilkvaddir å saaia hått.

Kærur manna yfir åkvor5ununi bæjarstjpruarinnar

eptir [lessari grein liggja undir urskurb laodshoitingja

eptir ]. aprihnana&ar næsta år, en amtmanns og hlutab-

eigandi stjornarrå&s til fiess tinia.

Bæjarstjårn Reykjavikurkaupstabar 23, sept. 1^72.

Sarakvæmt tilskipun nm bæjarstjårn i kaupstabnum

Reykjavik af 20. april 1872 § 31 cfr. 32 sta£festist

framanskrifub samj:)ykkt, sem gildandi fyrir Reykjavikur-

kaupstab.

Islands stiptamt, Reykjavik 9. oktober 1872-

Justitsmiaisteriets Skrivelse til StiftsOvrig- 14. Oktbr.

heden i Island, ang\ Godtgj oreise til en Distrikts-

læge for Embedsreiser, Khavnden 14. Okt. 1872.

— Isl. Kopib. 1872 Nr- 942. Ti&indi nm stjornarmalefni Is-

lands 111, S. 495—96.

I Anledning af et til Islands Stiftsovrighed ind-

kommet, af Sysselmanden i Skaptafells Syssel anbefalet

Andragende, hvori den konstituerede Distriktslæge i

Mula Sysselerne og Oster-Skaptafells Syssel, F. Zeuthen,

har anholdt om, at der af den islandske Lægefond maa
tilstaas ham en Godtgjorelse for den Tjenestereise, han

i afvigte Sommer i Overensstemmelse med Justitsmin.

Skriv, af 24. Januar f. A. har foretaget til Skapta-

fells Syssel, har Hr. Stifcamtm. og Deres Hojærv. i

behgl. Skriv, af 31. August sidsti. indstillet, at der af

bemeldte Fond maa tilstaas Andrageren en Godtgjorelse

af 25 Rd. for den omhandlede Reise.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

i'etning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

Ministeriet efter Omstændighederne herved bifalder,

at der for denne Gang, men uden Folge for Fremtiden,

1872.

9. Oktbr.
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1872. i bemeldte Ojemed niaa af Lægefonden udbetales den

Paagjældende et Belob af 25Rd,3 ligesom det vil blive

paasetj at den i Embedet eventuelt fast ansatte Læge

udnævnes med Forpligtelse til at foretage de omhand-

lede Reiser uden Vederlag. Det tilfojes, at Andrageren,
* É

der for Ojeblikket befinder sig her i Staden, har faaet

direkte Meddelelse herfra om Foranstaaende.

19. oktbr. Justitsministeriets Skrivelse til Kirke- og Under-

visningsministeriet^ ang. 2 Obligationer, hidrorende

fra forrige Holar - Bispestols Midler i Island.

Khavn den 19. Oktbr. 1872. - isi.Kopib. 1872 Nr. 945.

Tffeindi um stjornarmålefni fslands III, S. 498,

Næst at erklære sig rede til paa den almindelige

Skolefonds Vegne at udlevere til den islandske Lands-

kasse de 2 i Justitsm. Skriv, af 3. August sidsti. om-

handlede Obligationsbelob, henholdsvis paa 500 Rd.

og 109 Rd. 42 Sk, har Kirke- og Undervisningsmini-

steriet i behgl. Skriv, af 3. d. M. meddelt, at der vil

blive givet Universitetskvæsturen fornSden Ordre til at

udlevere det for de 600 Rd. udstedte Indskrivnings-

bevis Litr. C. Fol. 1^11 og kontant at udbetale 9 Rd.

42 Sk., naar Underretning modtages om, hvem der

kan modtage og kvittere for samme.

Idet man i denne Anledning ikke undlader tjenstl,

at meddele, at der vil blive givet Justitsministeriets

Kasserer, Kancelliraad Petersen, Ordre til at modtage

og kvittere for begge Dele, skulde man, forsaavidt der

af det ommeldte Indskrivningsbevis maatte være oppe-

baaret Renter efter 1. April f. A., lige tjenstl. hen-

stille, om Kirke- og Undervisningsministeriet efter det

Resultat, hvortil samme er kommen med Hensyn til

Kapitalbelobet, ikke maatte finde Anledning til ogsaa

at foranstalte det ommeldte Rentebelob udbetalt til be-
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meldte Kasserer, i hvilken sidste Henseende en nær- 1872.

niere behgl. Meddelelse imodeses.i) 19, Oktbr.

^) Justitsministeriets ovenciterede Brev til Kirke- og Under-

visningsministeriet af 3, August d. A. er saalydende:

Under Udarbeidelsen af Besvarelsen af Statsrevisionens

Bemærkninger med Hensyn til Statsregnskabets § 8, »de

færoiske og islandske Intrader« 1870—71, er Opmærksom-

heden bleven henledet paa, at den alm. Skolefond er i

Besiddelse af 2 Obligationer henholdsvis paa f)00 Ed. og

109 Kd. 42 Sk., hidrorende fra forrige Holar-BIspestols

Midler i Island, hvis Renter aarlig ere blevne anvendte til

Afskrivning paa de af den alm. Skolefond til det hojere

Undervisningsvæsen i Island i Aarene 1844 -48 ydede For-

skud. Som det vil være Kirke- og Undervisningsministeriet

bekjendt, udgjorde de omspurgte Obligationer en Del af

det den islandske Skole formentlig tilhorende Kapitalbelob,

som i Henhold til allerh. Resol. af 2. Maj 1845 skulde

tjene til partiel Dækning af, hvad den alm. Skolefond i

Anledning af bemeldte Skoles Opforelse og Drift havde

foreskudt af sine Midler. Istedetfor at realisere de 2 Obli-

gationer til Afdrag paa Gjælden, ansaa Universitetsdirek-

tionen det for rettest at vente med at tage Beslutning

herom, indtil hele Gjælden blev afgjort, og idet Obliga-

tionerne opbevaredes blev derefter de af samme -faldende

Eenter aarlig afskrevne paa den resterende Gjæld.

Da nu hele det fiuansielle Mellemværende mellem Is-

land og Danmark er bleven endelig afgjort ved Lov 2.

Januar 1871, og derunder den alm. Skolefonds Tilgode-

havende hos Reykjavik la?rde Skole, der ved Udgangen af

Finansaaret 1870-71 udgjorde 21,611 Rd. 12 Sk., er bleven

eftergivet, uden at Obligationsbelobene ere komne til Af-

drag, forekommer det Justitsministeriet ikke lidet tvivl-

somt, om ikke denne Eftergivelse maa sættes ved Siden af

en stedfunden Betaling, i hvilket Fald den islandske Skole,

eller nu i dennes Sted den islandske Landskasse, af hvilken

hele Skolens Udgift afholdes, vil være berettiget til at

fordre Obligationerne udleverede.

Forinden imidlertid videre i bemeldte Henseende fore-

tages, skulde man tjenstl. udbede sig Kirke- og Under-

visningsministeriets Ytringer over Sagen behgl. meddelte.
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1872. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

25. Gktbr.
Stiftsovriglieclen i Island, ang. geistiige Embe-

ders Besættelse. Khavn den 25. Oktbr. 1872.—
Isl. Kopib. 1872 Nr. 951. Ti&indi um stjornarmålefni fslands-

III, S. 498-99.

Ifoige en fra den i afvigte Sommer afholdte Syno-

dalforsamling til Stiftsovriyheden rettet Anmodning om

at indgaa til Ministeriet med et Andragende om en

Forandring i Forordn. 15. Decbr. 1865 § 2, have Hr.

Stiftanitm. og D. Hojærv. i behgl. Skriv, af 21. August

sidsti. indstillet, at der maa forelægges Althinget i dets

næste Samling Udkast til et Lovbud, hvorved § 2 i

fornævnte F'orordniug forandres enten derhen, at ikkun

de islandshe Præstekald, hvis Reguleringssum over-

stiger 1000 Rd,, henregnes til 1. Klasse og besættes

af H. M. Kongen, eller derhen, at et bestemt Antal

af de storste Præstekaid i Island efter den til enhver

Tid for disse gjældende Reguieringsansættelse, f. Ex.

de 6, 8 eller 10 hoist regulerede Kald, besættes ved

allerh. Resolution. 1 Forbindelse hermed udtales det

som (inskeligt, at der ved samma Leilighed blev truffet

flere nærmere udviklede Forandringer i den nu fast-

satte Fremgangsmaade ved Besættelse af Præstekald i

Island, hvorhos Stittsovrigheden sluttelig for det Til-

fælde, at Ministeriet ikke niaatte finde Anledning til

ad Lovgivningens Vej at soge de nugjældende Regler

i den omhandlede Henseende ændrede paa den an-

tydede eller lignende Maade, indstiller, at det maa

paalægges Biskoppen i Island med forste afgaaende

Post efter at Vakance i et Hovedkald er indtraadt, at

gjore Indberetning om Vakancen, for at denne, hvis

det anses fornodent at publicere samme i Ministerial-

tidenden, kan blive bekjendtgjort, forinden de til Bi-

skoppen indkomne Ansogninger med sammes Betænk-

ning kan indsendes hertil.
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Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter- 1872.

»'etning tjenstl. melde, at Ministeriet i alt Fald for

Tiden ikke finder tilstrækkelig Anledning til at bevirke

€n Forandring i de gjældende Bestemraalser om de is-

landske Præstekalds Besættelse, hvorimod det bifaldes,

at der gjores forelobig Indberetning hertil om Vakancen

i Hovedkaldene, ledsaget af de fornodne Oplysninger

om de paa samme hvilende Byrder ra, m., med forste

Post efterat Vakancen er indtraadt.

25. Oktbr

Leiåarvisir fyrir postafgreiåendur. Reykjavik ^^i. oktbr,

31. oktbr. 1872. (Islands stiptamt). — Ti&indi nm

stjornarmålefni fslands 111, S, 510.

1. gr. Postmeistarinu i Reykjavik er næsti yfir-

boBari postafgreifislunnar, og hefir eptirlit meb })vi, aB

hiin uppfylli J^ær skyldur, sem å henni hvila eptir auglys.

3. mai 1872, og lætur hana vita af ollum J)eim breyt-

ingum, sem verBa kunna å postgjaldaskrånum, postgong-

unum o. s. frv., og gefur henni allar a&rar uaubsynlegar

upplysingar og vegleibslu. PostafgreiBandi er skyldur

nær sem heimtab verbur, ab fram selja bækur sinar

o. s. frv. postmeistara til eptirlits.

Brjef p6stafgreiBanda til yfirstjornar postmålanna

skal senda i gegnum postskrifstofuna i Reykjavik, er

leiBbeinir ^eim meb skyringum sinum.

Veroi postafgreiBanda eitthvaB å i postafgreiBsl-

unni til annara posthiisa, skulu j^au låta hann vita af

])vi beinlinis.

Um ferBaleyfi fyrir postafgreiBanda visast til aug-

lysingar 3. mai 1872, 3. gr.

2. gr. Undir postafgreiBsluna å — — —
.

luta brjefhirBingarstaBirnir å — -- — —
og hefir postafgreiBandi nauBsynlegt eptirlit meB, hvernig

brjefliirBingarmenn leysa storf sin af hendi.

3. gr. PostafgreiBandi skiptist brjefum, bloBum,

peningum og bogglum a viB postskrifstofuna i Reykjavik,
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1872. postafgrei&siurnar a somu postleiS oa brjefhirMngar-

. Oktbr. menn i grendinni o: \ii er liggja a milli tveggja post-

afgrei&slusta()a, er næstir eru hvor o&rum.

Sendingum, er fara eiga å imianlands stabi lit fyrir

postleiMna, skal beiut å j)ann poststac), sem liggur næst

enda henoar.

Postsendingum })eim, er fara skulu til Danmerkur

og litlanda, skal beint til postskrifstofunnar i Reykjavik,

ellegar postafgreifeslunnar å Berufirbi, ef ekki ver&ur

notub sending meb skipsferb, eins og rabgjort er i tilsk.

26. febr, 1872, 6. gr. ; en verbi skipsferb notub, skal

sendingunum beint å J^ab posthus, sera skipib fer til.

Ti) l^ess ab eptirlit verbi haft nieb postsending-

unum og burbareyri j^eim, er fyrir J^ær verbur krafinn,

skal færa postlista niilli postafgreibslunnar og hlutab-

eigandi poststaba a soniu postleib.

Til sjerhverrar postafgreibslu, er å postleibinni

liggur, skal semja sjerstakan postlista yfir sendingar

J)ær, sem til J^eirra verbur beint, og til j^eirra brjef-

hirbingarstaba, sem skiptast postsendingum å vib hlut-

abeigandi postafgreibslu.

4. gr. Til fiutnings meb posti skal postafgreibslan

taka vib:

a. lausum brjefum til fslands og Danmerkur,

svo og til annara posthiisa i Norburålfunni, ab j^vi

leyti burbargjaldaskrår fyrir slik brjef hafa verib

tilkynntar postafgreibslunni.

b. peuingaupphæbum allt ab 16 pd. J^unga til

Islands og Danmerkur.

c. bogglasendingum til somu landa allt ab 5 pd.

l;)unga.

d. o b r u m sendingum til utlanda, en T^eim sem

innifaldar eru undir a.
,

j^egar J^ær skal senda

oborgabar.

p6 må postafgreibsia raebtaka {)ær sendingar borgabar,

sem nefndar eru undir d., J)egar hun getur sjalf metib

burbargjaldib fyrir ])æv eba vill innistanda fyrir borgun
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|)ess bur&argjalds , sem postskrifstofan i Reykjavik

heimtar iue& næsta posti.

Met tilliti til åsigkomulags sendinganna, umbu&a,

askriptar og innsiglingar, skal postafgreiSandi nåkvæm-

iega gæta reginanna i 13. gr. augl;y'singar 3. mai 18723

|}ar å meBal reginanna ura, ab hverju leyti boggla- og

peningasendingar geta or5i& fluttar met) fyrsta posti

eptir ab l^ær eru låtnar a posthusib,

Hluti, sera bannab er a& flytja meh posti (sbr.

posttilskipunina, 4. gr. og auglysinguna^ 12. gr.), må

ekki postafgreiBsla taka til flutnings, en hafi {mb eigi

aB si&ur verib gjort, skal fariB eptir auglysingarinnnar

12. gr.

Postafgreibandi er eigi skyldur ah halda vissan

skrifstofutima, en postafgrei&slan skal vera abgengileg

til ab taka vib og låta liti sendingar, [}egar post-

afgreibslumabur er vibstaddur, fra dagmalum til nått-

måla, og einkanlega nokkra stund åbur post skal af-

greiba,

5. gr. |)egar burbareyri skal ab fullu borga undir

sendingarnar 4. gr. a. b. og c, skal a sendingarnar

(hvab boggla snertir å tilvisunarbrjefib) liraa friraerki

fyrir J^etta verb:

1, å brjef:

a. til annara posthiisa i landinu, Jjegar l)au vega allt

ab 3 kv 4 sk.

l)egar l^au vega yfir 3 allt ab 25 kv, . , 8 —
— — — ~ 25 — - 50 — . . 12 —

b. til umdæmis postafgreibslunnar sjålfrar (ån I^ess

ab fara fram hjå brjefhirbingarstab) helming l^ess-

ara gjalda (sjå. augl. 11. gr.);

c. til Danmerkur, gjoldin a. tvofold;

d. til annara posturadæma i Norburalfunui, barbar-

gjaldib litr. c. samt auka-burSargjald, eptir {)vi

sem nåkvæinar er aaglyst ura hvert postumdæmi

fyrir sig.

1872.

31. Oktbr.
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1872. p6 nia senda opnar sendingar mel prentu&um blo&uni

Oktbr. og synishornuin af varningi, j)egar ekkert er annac) å

|)ær ritab en utanåskript, nafn j^ess er sendir, heimili

hans og dagsetning, til anuara poststo^va i Islandi og

DanraorkUj {)egar undir [)ær er borgabur helmingur

åBurnefndra gjalda, ])6 eigi niinna en resp. 4 og 8 sk.

Ef rita& er å sendingu 'inælt raeb«, »a hendur

fali&s e&a »NB«, skal a hanu Jinia 8 sk. frimerki

meir en ella;

2. å peningabrjef:

bur&areyrir eptir vikt, eins og um er getib a& ofan nr.

1 a, b og c, og enn fremur åbyrgbargjald fyrir hvab

1 fyrir sig, 4, 2 og 12 sk. undir hverja ]00 rd. eba

niinna af peningaverbi J)vi, er brjefinu fylgir;

3. å tilvisunarbrjef mel bogglum:

a. til annara poststoBva å (slandi 16 sk.
]

fyrir hvert

b. — umdæmis postafgrei&slu
|

pd., er

sjålfrar 8 — jboggull vegur.

c. auk bur&areyris litr, a 12 sk, abalburbargjald, ah

vi&bættum 4 sk. af hverju pundi, er boggull vegur

fyrir sendingar milli Islands og Danmerkur.

Partur lir pundi reiknast sem fullt pund,

Sje ver& tiltekib, skal |)ara()auki grei&a åbyrg&ar-

gjald J)ab, sem um er getib i nr. 2.

Fyrir tilvisunarbrjef me& boggli skal ekkert borga,

en eigi må ^al vega yfir 3 kv.

J)egar så, er sendir, 6skar kvittunar vibtakanda

fyrir sendingunni, en [lab verbur aB vera ritab å send-

inguna e&ur tilvisunarbrjefic), skal fyrir hana greiba

bur&argjald, sem fyrir einfalt brjef.

5, Sje ekki rjett biiib um peningabrjef, og så, er

sendir, ekki oskar sjålfur ab bæta lir J)vi, borgar hann

3 sk. i peniugura, sem til falla postafgreibslunni. Fyrir

lakk til ab forsigla sending skal Hka borga p6staf-

greibslunni 3 sk. Fyrir hvern boggul, sem tilvisunar-

brjef ekki fylgir e&a ekki er merktur eptir reglunum.
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borgar sa, er sendir 3 sk. fyrir hvert um sig, l^egar 1&I2,

hann ekki oskar sjålf'ur ur ab bæta. 31. Oktbr.

6. Sendingar me& jijonustu-frimerkjum ålitastsem

oborga^iar, ef ekki er mebfarib nåkvæmlega eptir augl;^s.

'6 mai 1872.

7. |>essar sendingar må ekki taka til flutnings

nemar borgabar : kvittanir fyrir sendingum, åbyrg&ar-

brjef, sendingar (brjef) til konungs e&a ættar hans og

til yfirvaldanna, [)egai' så, er sendir, ekki hefir rita& å

J)ær: »fyrir^kipub skyrsla«, »-heiuitab ålits eba »fyrir-

skipub sending", og nafn sitt undir.

8. Postafgreibandi er skyldur til, J^egar krafizt er

af t>eim er sendir, ab telja peningasendingar eptir, eins

. og segir i posttilsk. 8. gr., og augl^'s. 17. gr., og ab

^e£a viburkenniijg fyrir, iiiou [jeirri borgun, seni |)ar er

um getib. Å peningasendingar, sem l)annig hafa verib

taldar eptir, skal setja postsignet: å peningabrjef og

boggia 2, å peningapoka 1 postsignet.

Ab obru leyti skal postafgreibandi i mati burbar*

eyris undir postsendingar og i annari mebhondlun l)eirra

nåkvæmlega fara eptir regluni tilsk. 26. febr, 1872 og

auglysingar 3. mai s. å.

6. gr. Postafgreibslan tekur ab sjer ab panta blob

l)au og tibindi, er ut koma å Islaudi bæbi fyrir hlutab-

eigandi åskrifendur og fyrir |)å brjefhirbingarstabi, er .

hun skiptist postsendingum å vib, kallar eptir borgun

fyrir {)au og l)ibur um J)au gegnum ])ab p6sthus, hvaban

jDau fljotast må nålgast (posthus utkomustabar J)eirra),

samt afhendir j^au åskrifendum, eba beinir l)einiåhlut-

abeigandi brjefhirbingarstab.

j>egar postafgreibsla ekki meb sama p6sti til baka

gjorir athugasemd um ab i blob vanti, ålitast blobin

rjett send.

7. gr, 011 åbyrgbarbrjef, peningabrjef, boggia og

peningaboggla, er senda skal raeb posti, skal postaf-

greidandi jafnskjott og hann tekur vib, færa inn i meb-

tokubok J)å, er tii {dcss verbur handa honum loggilt.

XXI. B. 31
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1872. Strax sem postur er kominn og bui& er a& bera

31. Oktbr. sendingarnar saman vib postlistann, skal safna brjefum
"""^^^

og sendingum, eins {)eim, sem fra nærliggjandi brjef-

hirbingarsto&um er beint til postafgrei&slunnar, sem og

peim, er posti kunna al hafa verib fengin å lei&inni,

og inn færa, eptir aJb a J)au hefir verib settur post-

sto&varstimpill å utskriptarflotinn, og biiib er tilhl^bi-

lega ab on^ta frimerkin å {)eim meb stimpli {)eim, er

par til er ætla&ur, å péstlistana, er sjerstaklega skal

gefa lit til hverra poststobva, og hvers brjefhirbingar-

stabar, sem p6stur å leib sinni kemur a, og postaf-

greibslan skiptist postsendingum å vib, eptir ab å post-

listana er ritab nafn fråferbar- og tilkomustabarins og

burtfarardagur postsins, samkvæmt {)eirri visbeudingu,

-

er yfirskript postlistans gefur, og eptir l)es8um nå-

kvæmari reglum

:

a. fyrst er færb tala l)eirra brjefa, sem faratilhlut-
,

. abeigandi p6stafgreibslu, og J)eirra brjefhirbingar-

staba, er i sambandi vib hana standa, i einu, og

i dålkinn »burbareyrir« allt l)ab burbargjald, sem

å {)eira hvilir;

b. peninga- og bogglasendingar skal tilfæra hvab

fyrir sig meb nafoi og heimiJi mebtokumanns, merki

og verbi;

c. abyrgbarbrjef skulu einnig ritub hvert fyrir sig raeb

meb nafni og heimili mebtokumanns;
|

d. å postlistann til enda-p6stst6bva postleibarinnar

skulu loks ritub t)au brjef, er lengra eiga ab fara ^

(fram yfir åkvorbun péstlistans) ån burbargjalds-

åkvorbunar, laus brjef raeb t6lu Jjeirra i einu,

abyrgbarbrjef, peninga- og bogglasendingar meb

nafni og heimili mebtokumanns.

Kvittanir, blabapantanir og J)ess konar £rå postafgreibsl-

unni samt postvisbendingar skal rita a saraa hått.

I>egar allt er fært å postlista, skal leggja saman

burbargjald, binda brjefin (laus brjef, peningabrjef og

tilvisunarbrjef) saman i knippi i somu rob, sem l)au eru
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færb a postlistann, og skal å hveijum postlista til- 1872»

fylgi. f)ar næst undir- 31. Oktbr.grema hve morg knippi honum

skrifar postafgreiJ)andi postlistann og bindur brjefa-

knippin saman met) reglulegu seglgarni.

Brjefaknippin skal lata i poka merktan meh nafni

fråferbar- og tilkomusta&arins, Poka Jjessa skal senda,

J)6 ekkert brjefknippi sje i ab låta. Pokana skal {)vi

næst låta i postskrinurnar, og hefir hver postafgreibsla

lykil ab l)eim.

P6stlista skal åvallt meb senda til hverrar post-

afgreibslu, hvort sem sendingar eru til hennar abflytja

eba ekki.

Boggla- og peningasendingar skal, eptir ab })ær,

sem åbur segir, eru færbar å postlistann, leggja nibur

vottfast i postskrinurnar, ebur ab minnsta kosti i vibur-

vist postsins, og bera åbur saman vib péstlistann,

på. er p6stskrinum lokab og ^ær åsamt vibkomandi

påsttoskum afhentar posti, og skal å timasebil hans

rita koniu- og fararstund. Påstafgreibandi anuast, ab

postur dveli eigi lengur en naubsyn krefur.

Å l)au brjef, eins tilvisunarbrjef, sem fara skulu

oborgub, eba eigi eru fullborgub, svo og å sendingar,

er lengra eiga ab fara (litr. d) skal postafgreibandi,

åbur Jjau sje færb å postlistann, rita meb raubkrit

burbargjaldib ofan i utanåskriptina, i skildingum.

Å brjef, sem fylgja peningasendingum, er taldar

hafa verib å posthiisinu, skal ritab å eitthvert horn

greinilegt; »talib«. Å efra vinstra horn utskriptarflatar

å åbyrgbarbrjefum skal rita ]}BJb nr., sem brjefib hefir

fengib i mebtokubokinni og meb raubkrit -»NB«.

8. gr. Jafnskjott og postur er kominn og meb-

tekinn skal hann opnå vottfast eba i viburvist postsins.

Fyrst skal toskurnar opnå og bera innihald |)eirra saman

vib postlistana frå hlutabeigandi brjefhirbingarstobum og

siban annabhvort afhenda jDau eba senda åfram, eptir

ab hver sending hefir verib nåkvæmlega metin.

31*
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1872. f)a eru og postskWnurnar opnabar, somulei&is vott-^

dlé Oktbr, fast, ebur i vi&urvist péstsins, og brjef })au ebur abrar

sendingar, sem fara eiga til p6stafgrei&slannar eba })eirra

brjefhirbingarsta&a, sem hun stendur i sambandi vib,

upp tekin og nåkvæmlega saman borin vib hlutabeigandi

postlista. f)å skal rannsaka, hvort hvert einstakt brjef

eba boggulsending er rjett inebhondlub, metiu cg færb

å postlista, somuleibis hvort burbargjald er rjett fært

og samanlagt. Sjerhverja onakvæmni, sem vib verbur

vart, vib {)ær komnu sendingar eba postlistann, skal

strax athuga å hlutabeigandi péstlista, og gjora jjvi

posthiisi, sem postlistann hefir samib, visbendingu um

nieb pésti til baka. Til J)viHkra visbendinga skal hafa

prentub eybublob.

Sje einhver komin sending orjett metin, skal rjettan

burbareyri krefja af vibtakanda og gjora visbending

um til baka. Sje friraerki å hinum komnu sendingum,

en eigi nægileg ab verbi eptir burbargjaldaskrånni, an

{)ess |)au sje sett til burbargjalds eba å |)au ritab : wonog

borgab«, skal {)ab posthus, er sendi, svara til burbar-

gjalds eptir visbending, sem hjer um verbur at gefa til

baka, og skal t)ar hjå |)ann burbareyri, er svara skal^

til færa å hlutabeiganda postlista.

J)egar buib er ab bera sendingarnar saman vib

postlistann, skal setja poststobvastimpilinn a hann ab

neban, og å brjef, peningabrjef og tilvisunarbrjef å

signetsflotinn.

9. gr. 011 brjef, blob og peninga- og boggla-

sendingar allt ab IcO rd, virbi, sem fara eiga til brjef-

hirbingarstaba {)eirra, er i sambandi standa vib post-

afgreibsluna, skulu latin nibur, eptir ab nieb [)au hefir

verib farib samkvæmt 8. gr., i jjå posttosku, sem jieim

er ætlub, i viburvist postsins, og hvab [)ær peninga-

sendingar snertir, sem eru yfir 150 rd., ebur ]pær, sem

t)ab er berlega heimtab fyrir af ^eim er sendir, sendist

brjefhirbingarmanni tilvisunarbrjefib eba visbending, sem

mebtakandi J)a kvittar å, er hann tekur vib sendingunni.
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10. gr. Postafgrei&andi er ekki skyJdur til a& lata 1872,

bera komin brjef lit luebal vibtakenda, heldur verburab 31, Oktbh

låta vibtakenduin kost å a& fa sendingarnar aflientar
^^"^^'"^^

hja postafgreibslunni, enda jiott postafgreibandi sje eigi

sjålfur vib staddur, af |)eim er i fjarvist hans fra

heimilinu hefir |)etta å hendi,

Abyrgbarbrjef, peningabrjef og boggla ma ab eins

afhenda gegn tilhl^bilegri kvittuu. I |m skyni skal

J)au inn færa i kvittunarb<Skina, og i hana kvitta fyrir

afhendingunni, eba geyma sem fylgiskjol meb hennijiær

lausu kvittanir, sem kunna ab verba gefaar. Postaf-

greibandi åbyrgist, ab undirskripfc kvittana sje rjett.

11. gr, Nii finnst einhver sending vauta ebavera

rajog skernrad, jjegar postur kemur og postlisti er borinn

saman vib sendiogar, og skal t)å gefa pésthusi t>vi,

er sendi, visbending til baka, og sk^ra posthiisinu i

Reykjavik fra J)vi, jafnframt og niebtakauda skal gefin

vitneskja um J)ab nm sama leyti.

Fari sendingar i orjetta alt, skal l)ær sem fyrst

senda gjaldfritt i rjetta stefnu, eba ^egar vibtokustabur

er okunnur, fara meb sem sendingar, er eigi verbur

komib til skila.

12. gr. pær postsendingar, er postafgreibandi eigi

getur komib til skila (augl. 3, mai 1872, 21. gr,), skal

hann hib fyrsta endursenda J)vi posthiisi, hvaban j>ær

eru sendar. Å signetsfl5t sendingar eba tilvisunarbrjefs

skal hann rita åstæbuna, ]5vl hun hafi eigi til skila

komizt. J>egar slikar sendingar koma aptur til p6st-

afgreibslunnar, skal pær afhenda l^eim, er sendi, m6t

burbargjaldi pvi, er a ])G\m kann ab hvila. Finnist eigi

så, er sendi, ebur skorist hann undan ab innleysa

sendingu, skal sUkum sendingum beint gegnum påst-

skrifstofuna i Reykjavik til landshofbingjans yfir Islandi,

til mebferbar eptir ofannefndri 21.gr. auglysingarinnar,

og skal {)å listi fylgja pelm, hvar å pær sje allar

ritabar.

13. gr. Postafgreibandi åbyrgist allar postsend-
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1872. ingar, sem honum verSur tniab fyrir. pær skulu geymdar

31. 0ktbr. a 6holtum stab, og inega ekki liggja fyrir sjonum ovib-

komandi manna, eins og {)a& er eigi heldar leyfilegt,

ab vibtakandi sjålfur leiti upp sendingar til sin. pa.h

er bannab p6stafgreil5anda, ab gefa nokkrum ovibkom-

andi manni vitneskju um, til hvers eba fra hverjum

postsendingar koma eba fara gegnum péstafgreibsluna,

nema |)etta sje naubsynlegt til ab koma peim til ekila.

Lyklar J)eir, stimplar, signet, eybublob og onnur

åhSid, sem pdstafgreibanda eru fengin, mega eigi koma

i hendur 6vibkomandi monnura,

14. gr. Postafgreibandi verbur ab annast, ab hafa

avallt byrgbir af post-friraerkjum, bæbi til ab selja lit

fra p6stafgreibslunni sjålfri og til byrgba fyrir brjef-

hirbingarstabi på, sera undir hana eru lagbir.

15. gr, Meb hverjum posti til Reykjavikur sendir

postafgreibandi reikningsågrip yfir tekjur og gjold post-

afgreibslunnar, og J)ar meb peningaleyfar, sem hjå honum

kunna ab vera. Sem fylgiskjol leggur hann meb j)vi

alla pi postlista, er hann hefir mebtekib og mebhondlab,

siban hann sendi reikning seinast og tilgreinir tolu {)eirra

i reikningsågripinu.

Komi })ab fyrir sem undantekning, ab postafgreib-

andi |)urfi ab borga fje (t. d. til abgjorbar poståholdum

ebur pess konar), skal reikning yfir sHkt senda gegnum

p6stskrifstofuna i Reykjavik til landshofbingja, til ab

oblast gjaldskipun hans.

16. gr. Fra postskrifstofunni i Reykjavik faer post-

afgreibandi send l^essi ahold.

a. postskrinur,

b. posttoskur,

c. brjefad6s,

d. brjosttosku meb skildi,

e. 1 metavikt meb 2 galvaniserubura 5 punda lobum,

2 tve{::i7ja punda og 1 pundslobi,

f. 1 metaskaiar meb latunskebjum og lobastokk,

g. 1 postsignet,
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h. 1 påststoBva-stimpil ineb 14 lausum raerkjum til 1872.

ab setja inn i hann, 31. Oktbr.

i. 1 6n;^tingar-stimpil (til ab 6n^ta frimerki),

k. 1 stimpil åhold-611,

1. 1 dall raeb stimpil-sortu,

m. 1 mebtokubåk,

n. 1 kvittunarb6k,

o. poka til afnota i toskum og sknnum,

p. 1 pjåturdés til ab geyma i frimerki,

q. 1 exemplar af tilsk, 26. febr. 1872 meb tilheyrandi

auglysingu 3. mai s, a., samt af auglysingu 26.

sept. s. å. f)essar reglugjorbir skulu liggja til

skobunar almenningi, og er l)ar bjå gjort råb

fyrir, ab postafgreibandi kynni sjer efni |)eirra

sjer til itarlegri leibarvisis;

r. exemplSr af auglysingu 3. mai \}, å. til solu sam-

kvæmt somu auglysingar 9. gr.,

s. eybublob til postlista,

t. — — postvisbendinga (til baka),

u. — — reikniugsagripa,

V. — — viburkenninga fyrir postsendingum.

J)egar nefnd eybublob m, m. l)rytur, pantar postaf-

greibandi })au gegnum p6stskrifstofuna i Reykjavik.

Ofangreind åhold åbyrgist postafgreibandi post-

målefnuDum.

17. gr, Komist postafgreibandi ab |)vi, ab postur

hafi mebferbis brjef, peninga eba boggla, sem ekki eru

ritub å postlista, er hann skyldur ab skyra postskrifstof-

unni i Reykjavik fra })vi. Skyldi, mot von, hann sjålfur

eba folk hans nota postinn ologlega, varbar {)ab sektum

sem p6ststj6rnin åkvebur, og, ef til vill, afsetningu.

18. gr. Postafgreibandi er ekki skyldur til ab

veita posti gistingu, gébgjorbir eba heygjof handa hesti

hans, nema moti sanngjarnri borgun.

Samkvæmt tilskipun um postmål å Islandi 26, febr,

1872 17. gr. og umbobi logstjornarinnar af 14. åg. \i. L
Islands stiptamt, Reykjavik, 31. oktbr. 1872*
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1872. Leiåarvisir fyrir brjefhiråingarmenn. Reykjavik

fi^i!!: 31. oktbr. 1872. (Islands Stiftamt). — Tibindi um

stjérnarmålefni fslands III, S. 501—10.

1. gr. Brjefhir&ingarsta&uriun å liggur undir

postafgreibsluna a sem hefir eptirlit raeb, sJt brjef-

hMiogarmabnr haldi saraning sinn, lætur hann vita af

oUum t)eini breytingum, sem ver?)a kunna å p6stgjalda-

skråuum, postgongunum o. s, frv., og gefur honum allar

aibrar naufesynlegar upplysingar og vegleibslu.

Brjef brjefhirBingarmanns til postskrifstofunnar i

Reykjavik ganga i gegnum hina yfirbo&nu postafgrei&slu,

er sendir {»au p6stmeistaranum rae& skyringum sinum.

Ver&i brjefhir&ingarmanui eitthvafe a i postafgrei&sl-

unni til annara postafgrei&slusta&a, skulu l)eir låta brjef-

hirbingarmann vita af {)vi beinlinis.

Ferbaleyfis um stuttan tima, i mesta lagi 14 daga,

leitar brjefhir&ingarma&ur hja hlutabeiganda påstaf-

greibslumanni, en ferbaleyfis um lengri tima hja p6st-

meistaranum i Reykjavik; {)6 getur hann, ef mikib

liggur å, farib strax å stab, en [)å skal hann sk^ra

postafgreibslumanni fra l)vi, og verbur hann sjålfsagt

ab annast ura, ab åreibanlegur raabur i fjarvist hans

gegci l)eira p6ststorfura, er fyrir kunna ab falJa, upp a

åbyrgb hans.

2. gr, Brjefhirbingarstaburinn skiptist brjefum,

blObuni, peningum og bogglum å vib péstafgreiblumanninn

å — og

Til t)ess ab eptirlit verbi haft ineb |)essum p6st-

sendingum og burbareyri ))eim, er fyrir ^ær verbur

krafinn, skal færa postlista niilli brjefhirbingarstabarins

og ofan nefndra postafgreibslustaba.

3. gr. Til flutnings meb posti skal brjethirbingar-

mabur taka å m6ti {)essum sendingum:

a. lausum brjefum til fslands og Danmerkur;
b. peninga upphæbum allt ab 150 rd. og l)eirri vikt.

sem nemi alit ab 5 pd., til Islands og Danmerkur;
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C. boggluin allt ab 2 pd, til Islands og Danmerkur; 1872,

d. sendingum til litlaoda, pegar \)ær skal senda 31, Oktbi.

oborgabar.
'

p6 må brjefhirbingarmaSur senda {)ær seudingar borg-

a?)ar, sem nefadar era uodir d.j l;)egar hann getur sjal fur

raeti& bur&argjaldib fyrir l)ær, e&a hann vill innistanda

fyrir borgun J)ess bur&argjalds, sem p6stskrifstofan i

Reykjavik heimtar meb næsta posti.

|>a hluti, sem bannab er aJb flytja meh posti (tilsk..

nm postmål 4. grein og augl^s. 12. grein), må brjef-

hirBingarma&ur ekki taka til flutnings. Hafi hann samt

gjort l)a&, fer eptir auglys. 12. grein.

Boggla- og peningasendingar geta a& eins or&ib

teknar til flutnings meb fyrsta posti eptir ab ^ær eru

afhentar til postflutnings, ab {)vi leyti [)eim J)å verbur

komib fyrir (sbr. auglys. 13. gr. nr. 3). fiegar postriim

leyfir, må brjefhirbingarmabur taka meiri peninga upp-

hæbir, en um er getib under b., til flutnings, ef ab så,

er sendir, beibist skriflega, ab ]^æv verbi seudar frå

brjefhirbingarstabnum, og sjålfur åbyrgist Ipæv å leibinni

t)aban til p6stafgreibslustabarins.

Brjefhirbingarstaburinn skal vera opinn til brjefa

mebtoku, l3egar brjefhirbingarmabur er heima, frå dag-

målum til nåttmåla, og einkum nokkra stund åbur p6st

8kal afgreiba (7. gr.).

4. gr. f)egar burbareyri skal ab fullu borga undir

sendiugarnar 3. gr. a., b. og c, skal å sendingarnar

(hvab boggla snertir, å tilvisunarbrjefib), iima frimerki

fyrir J)etta verb.

1. å brjef:

a. til annara poststobva i landinu, J)egar t)au vega

allt ab 3 kv 4 sk.

yfir 3 allt ab 25 kv 8 —
^ 25 allt ab 50 kv 12 —

b. til umdæmis brjefhirbingarstabarins sjålfs

(auglys. 11. gr) helming pessara gjalda;

c. til Danmerkur gjoldin a. tvofold.
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1872. p6 ma senda opnar sendingar meh prentubum blobum

L. Oktbr. og s^^nishornum af varningi, jjegar ekkert annab er a
""^^^^^

'j)ær ritab, en utanaskript, nafn {)ess er sendir, heimili

hans og dagsetning, til annara poststo&va, {)egar undir

J)ær er borga&ur helmingur åburnefndra gjalda, |)6 eigi

minna en 4 sk. (litr. a) og 8 sk. (litr. c).

Ef ritab er å brjefsendingu ; »mælt meibi, »å

hendur fali^« eba »NB«, skal a hana lioia 8 sk. fri-

merki raeira en ella.

2. a peningabrjef:

burbareyri eptir vikt, eins og um er getib a& ofan nr.

1 a, b og c, og enn fremur åbyrgbargjald fyrir hva&

fyrir sig, 4, 2 og 12 sk. undir hverja 100 rd. e&a minna

af peningaver&i [)vi, er brjefina fylgir.

3. å tiivisunarbrjef me& bogglum:

a. til annara poststobva i Islandi 16 sk.
j

fyrir hvert

b. til umdæmis brjefhirbingar- > pd., er

sta&arins sjålfs 8 — )boggulI vegar.

c. til Danmerkur, auk brjefbur&areyrisins litr. a. 12 sk.,

a&albur&argjald fyrir hvern boggul, ab vi&bættura

4 sk. fyrir hvert pd., er boggull vegur.

Partur af pundi reiknast sem heilt pund.

Sje verb tiltekib, skal JjaraBauki greiba åbyrgbar-

gjald l)ab, sem um er getib nr. 2.

Fyrir tiivisunarbrjef meb boggli er ekkert borgab,

en eigi ma })ab vega yfir 3 kv.

4. |}egar sa, er sendir, oskar kvittunar vibtakanda

fyrir sendingunni, en |)ab verbur ab vera ritab a send-

inguna eba tilvzsunarbrjefib, ber fyrir hana ab greiba

burbargjald sera fyrir einfalt brjef.

5. Sje ekki rjett biiib um peningabrjef, og sa, er

sendir, ekki oskar sjålfur ab bæta lir [)vi, borgar hann

3 sk. 1 peningum, er til falla brjefhirbingarmanni, ef

hann getur ur bætt, en ella pésthusi, hvert postur

skal ganga.

Um hversu peningaumslog skal laga og hversu

peningar skulu umvafbir, l)egar J)eir eru lagbir i um-
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slag, skal brjefhirfiingarraa&ur utvega sjer nåkvæma 1872.

upplysing, og sendi hann fra sjer peningabrjef, sera 31. Oktbr.

ekki er i rjettu umslagi, skal hann allskostar skyldur

til ab svara p6stafgrei()slunni nefndum 3 sk. til aS bæta

ur |)e8su.

Fyrlr a& leggja til lakk, til ab forsigia einhverja

sendingUy skal somuleilbis borga 3 sk.

Fyrir hvern bogul, sem ekki fylgir tilvisunarbrjef,

eba. ekki er merktur eptir reglunum, borgar så, er

sendir, 3 sk. fyrir hvert um sig, [jegar hann oskar ekki

sjålfur lir ab bæta. Bæti brjefhirbingarmabur ur l)vi,

til fellur borgunin honunt, en annars })vi posthiisi, hvert

postur skal ganga.

6. Sendingar meb J)j6nustu-frimerkjum alitast sem

<5borgabar, ef ekki er me& farib nåkvæmlega eptir aug-

lysingu 3. mai 1872.

7. |)essar sendingar må ekki senda, nema al-

borgabar: kvittanir fyrir sendingum, åbyrgbarbrjef,

sendingar (brjef) til konungs eba ættar hans og til

yfirvaldanna, {)egar så, er sendir, ekki hefir ritab å J)ær

:

»fyrirskipub skyrsla-, »heimtab ålit« eba •fyrirskipub

sending« og nafn sitt undir.

Abra borgun en J)å,
sem nefnd er i l)essum leibar-

visi, må brjefhirbingarmabur ekki heimta af hlutab-

eigendum.

5. gr. Brjefhirbingarmabur lætur panta hjå sjer

J)au timarit (blob) og tibindi, sem koma lit å Islandi,

heimtar jafnframt og jafnott borgun fyrir l)au, og pantar

[)au gegnum hlutabeigandi postafgreibslu hjå \)vi p6st-

husi, hvaban aubveldast er ab nå ]}eixn (pésthusinu å

l)eim stab, sem l^au koma ut å), og lætur t)au liti til

åskrifenda. |)egar brjefhirbingarmabur fær reikninga

til åskrifenda, skal hann hib fyrsta krefjast borgunar,

låta hlutabeigandi posthus vita, ab hiin sje greidd, og

svara til hennar. pegSiV blob eru pontub å posthiisinu,

skal t)å pontun strax afgreiba. Ef vanta skyldi i meb-

tekin blob, skal brjefhirbingarmabur strax meb sama
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1872. p6sti tja })afe posthusinu. Gjori brjefbir&ingarmabur

31. Oktbr. ekki {letta, ålitast blo&in hafa verib rjett send.

6. gr. 011 abyrg&arbrjef, peningabrjef, boggla og

peningaboggla, er senda skal meb posti, skal brjef-

hir&iogarma&ur jafnskjott og hann tekur vi&, færa inn

i me&tokubok {)å, sem handa honura ver&u til ^ess

loggilt.

Strax eptir koinu postsius er brjefum safnaS, åsarat

oSrum sendingum, {)ar å me&ai t)eim, sem a lei&inni

eru latin i tosku })å uieb postskiidi, er påstur helir

me&fer&is, og skal {)etta ritaB a postlistann (Kartet),

svo sem hjer segir:

a. almenn brjef, sem fara eiga a næstu poststobvar,

hvert postur skal ganga. To lu J)essara brjefa

skal rita å postlistaun i einu. Burbareyri å [)au

brjef, sem anna&hvort eru oborgub, eba ekki full-

borgub, skal rita å utanaskriptaflot brjefsins, leggja

svo saman og rita samanlagba upphæS ogoldins

burbareyris i p6stlistann;

b. brjef til utlanda, sem sibar skal gjalda burbareyri

nf eptir raati posthussins (3. gr., d.) skal brjef-

hir&ingarma&ur rita å postlistann hvert fyrir sig

meb nafni og heimili raeblokumaniis;

c. peninga- og bogglasendingar skal rita hvab fyrir

sig meb nafai og heimili mebtokumanns, merki og

verbi

;

d. åbyrgbarbrjef skal einnig rita lit af fyrir sig meb

nafni og heimili mebtokumanns.

Gjold l)au, sem eptir 4. gr. skal greiba posthusinu,

skal færa sjerilagi vib hlutabeigandi sending i n n a

u

linu.

Kvittanir, blabapantauir og |)esskonar fra brjef-

hirbingarstabnum, eins og p6st-visbendingar, skal einnig

faera å postlista.

f>egar biiib er ab færa allt a postlistann, undir-

skrifar brjefhirbingarmabur hann.
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Li^gi einn e&a fleiri brjefhir&ingarsta?)ir milli post- 1872.

afgrei&slu- og brjefhirbiogarstabar, skal semja sjerstaka Bl. Oktbr,

péstlista yfir l)ab, sem til hvers brjefhirbingarsta&ar å

ab fara.

7. gr. |)egar postlistinn er biiinn, skal binda oli

brjefin sarøan og få j)au p6sti, åsamt postlistanum,

bSggla- og peningasendingum, cg eptir ab postur hefur

litib eptir ab allt sje rjett, skal j)ab låtib nibur i post-

toskuna. Brjefhir&ingarmabur veibur, sem mest hanu

må, ab halda sjer heima, j^egar von er å posti, og hib

alira fyrsta hjå postinum ab taka vib {)vi, sem kern ur,

og afhenda honum t)ab, sem fara å. Å timasebil postsins

skal 1 hvert skipti ritab, nær hann kemur og fer.

Brjefhirbingarmabur skal åvallt senda postlista,

hvort sem nokkub er ab senda eba ekki.

8. gr. Komist brjefhirbingarmabur ab })vi, ab postur

hafi mebferbis utan tosku brjef, peninga eba boggia, er

|)ab skyida hans, ab skyra sinoi yfiibobnu postafgreibslu

strax frå ])n,

Skyldi, m6t von, brjefhirbingarnaabur eba hans folk

nota p6stinn ologlega, vaibar t)ab sekt, eba, ef til vill,

afsetningu.

9. gr. Strås sem postur er kominn, skal opua

pésttoskuna i viburvist p6stsins, og bera saman brjef

|)aUi peninga- og bogglaseudingar, sem å postlistanum

standa og saman er bundib eins og segir i 7. gr. vib

postlistann, og telja blob J)au, sem meb eru. Somu-

leibis skal opnå tosku
l>å,

er p6stur ber å sjer, og skal

J)å
afhenda brjef J^au, er i henni eru, eba senda j)au

åfram, eptir umgetnum reglum. Fn'merkin å ollum

})eim sendingum, sem færbar verba å postlista til annara

brjefhirbingarstaba, skal åbur onyta, annabhvort meb

J)ar til gjorbum stimpli, eba meb 2 blekstrikura i kross

yfir l)au. Å [}eim brjefurø |)ar å moti, er ganga skulu

til næstu postafgreibslu, skal postafgreibslumabur onyta

frimerkin.
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!
1872, 10. gr, 011 brjef, blob, peninga- og bogglasend-

31. Oktbr. ingar, sem eru 150 rd. vir&i og lenda eiga i péstum-
"^"^^

dæmi brjefhirbingarstabarins, skal senda brjefhir&ingar-

manni til ab skila Ipeitu, ef me&tokumenn ekki hafa

gjort a&ra rå&stofan.

J>egar sending, er meira verbi nemur en 150 rd.,

liggur bjå postafgrei&slumanni til afhendingar mot kvittun,

skal tilvisunar-brjefib, eba, ef J)ab er ekki til, post-

visbending fra posthiisinu senda a brjefhir&ingarsta&inn

meh fyrsta posti til ab at'hendast me&tokumanni.

11. gr. Brjefbirbingarmabur er ekki skyldur til ab

lata bera mebtokunionnum sendingarnar, en å J)6, sem

fremst er unnt, fyrir sainkomulag vib sambiia og nå-

granna ab reyna til ab koma ])e\m til skila hib fyrsta.

|)egar tækifæri bybst, å hann ab reyna ab koma ^vi

til leibar, ab nabylin og næstliggjandi soknir taki sig

saraan ura upp å sameiginlegan reikning ab halda

sendimenn til ab koma sendingura fra og til brjefhirb-

ingarstabarius.

Brjefhirbingarmabur skal skyra posthiisi {)vi, er

hann stendur i sambandi vib, fra, til hverra bæja, staba

o. SV. frv. hann geti komib postsendingunum.

12. gr. Fyrir sendingar l)ær, sea^ brjefhirbingar-

mabur skilar mebtokumonnum, skal hann heimta burbar-

gjald t)ab, sem ritab er å brjef eba tilvisunarbrjef i

skildingum, og stendur hann posthiisinu skil å t)essum

peningum, nema t)egar eins stendur å og sagt er i

14. gr.

Alla postlista, sem brjefhirbingarstabur mebtekur

og hefir mebhondlab, skal senda meb fyrsta posti til

postafgreibslunnar a —
, og skal

i postlistanum til hennar greina, hvab margir slikir

postlistar fylgi, og hvab mikill burbareyrir eptir l)eim

standi i skuld, sem J)å verbur ab gjora grein fyrir meb

næsta p6sti.

13. gr. Åbyrgbarbrjef og peninga- og bogglasend-

ingar raa brjefhirbingarmabur ekki låta fra sjer nema
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moti kvittun mebtokuraanns sjålfs, e&ur Ipess, er hefir 1872.

i hondum tilhlybilegt umbo& hans. Brjefhirbingarina&ur 31. Oktbr.

åbyrgist, ab undirskriptin å kvittuninni sje rjett. Kvitt-

anirnar, sem brjefhir&ingarmabur fær litfylltar fra post-

hiisinum jafnhli&a sendingunum, skal senda posthiisinu

aptur, j)egar afhending hefir ått sjer stab.

14. gr. pær postsendingar, sem brjefhirbingar-

raabur ekki getur koinib til skila, skal hann sem fyrst

endursenda posthusinu, sem sendi honum l)ær. Å
signetsflot sendingarinnar eba tilvisunarbrjefsins skal

haDD rita åstæbuna til ])ess ab hun ekki gat komizt

til skila.

16. gr. Brjefhirbingarmabur verbur ab sjå fyrir

})vi, ab hann avallt hafi n6g af frimerkjum. Hjål)eirri

postafgreibslu, sem yfir brjefhirbingarmann er bobin,

getur hann moti kvittun fengib frimerki ab låni allt ab

J)eirri upphæb, er årslaun hans nema.

16. gr. pi upphæb, er brjefhirbingarmabur eptir

postlistanum å ab svara, skal hann senda hlutabeigandi

postafgreibslu meb sama posti til baka. Burbareyrir

fyrir ]3ær postsendingar, sem brjefhirbingarmabur ekki

getur komib til skila, fråskrifast af postafgreibslumacni

i postlistanum, J)egar ]}æY verba endursendar.

17. gr, Brjefhirbingarmabur åbyrgist l)au brjef,

peninga- og bogglasendingar, samt blob, er honum er

triiab fyrir. J)etta skal geymt å ohultum stab, og må
ekki liggja til s;^nis ovibkomandi monnum, eins og J^ab

eigi heldur er leyft, ab mottakendur sjålfir leiti upp

postsendingar t)ær, sem til jjeirra eru. f)ab er bannab

brjefhirbingarmanni, ab gefa nokkrum ovibkomandi manni

vitneskju um, fra hverjum eba til hvers sendiogar ganga

i gegnum brjefhirbingarstabinn. Lyklar og eybublob,

sem brjefhirbingarmanni verba fengin, mega eigi koma

i ovibkomandi manna hendur.

18. gr. Fra j)vi posthiisi, er brjefhirbingarstabur

er lagbur undir, mebtekur brjefhirbingarmabur:



1872.

31. Oktbr,

a. mottoku- os kvittunarb6k

b. metaskålar meh lobom a danska verzlunarvog fra

o ort til 1 pd.;

c. eitt exemplar af tilsk. 26. febr. 1872 meb jjar til

heyrandi auglysingu 3, raai s. å , og af auglj'singu

26. sept. s. å., er hefir inni ab halda akvarbanir

um sanibandib rxiilli Iiinna alraennu dousku og hiuna

sjerstaklegu islenzku postniåla iunbyrbis. |)essar

regJugjorbir skulu Hggja almenningi til synis, og

oskast ab brjefhirMngaruiabur kynni sjer J)ær smått

og smått svo sera uiint er, svo ab |)ær geti verib

honuin til itarlegri veglei&slu.

Nefnd åhold skal hann abyrgjast posthusinu, og

skal l^eim skilab aptur åsamt sainainginum, {)egar brjef-

hirbingariuabur fer fra starii siuu.

Enn fremur sendast brjeihir&ingaraianni nau&syn-

legar byrg&ir af eybublobura undir postlista, og vibur-

kenningar fyrir postsendiugar, er hann tekur vi&, og

skal hann beibast nyrra eybublaba hjå postafgreibslunni

])egar t)au jDrytur.
*

19. gr. Brjefhirbingannabur er ekki skyldur til ab

lata posti gistingu, gébgjorbir eba heygjof handa hestum

hans 1 tje, neroa fyrir sanngjarna borgun.

Samkvæmt tilskipun uiii postniål å Islandi 26. febr.

1872. 17. gr. og umbobi I6gstj6rnarinnar af 14. ag. ij). å.

Islands stiptanit, Reykjavik, 31. oktbn 1872.

5. Novbr. Jnstitsministeriets Skrivelse til Stiftsovrigheden

over Island, ang. den ved Frdg. 10. Ang. 1868

foreskrevne Afgift til den islandske Lægefond.

Khavn den 5. Novbr. 1872. - isi.Kopib.i872Nr.983.

Tfbindi um stjornarmålefni Islands III, S. 524-26.

I behgl. Skrivelse af 6. Juli d. A. have Hr. Stift-

amtm. og D. Hojærv. andraget, at det ved Revisionen

af de Regnskaber, som af de islandske Sysselmænd
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€re blevne aflagte for OppebSrselen af den ved Frdg, 1872.

10. August 1868 foreskrevne Afgift til den islandske 5. Noybr.

Lægefond, har vist sig, at medens Afgiften i nogle af

Landets Jurisdiktioner, navnlig i Sonderamtet, er bleven

erlagt af al den Tran, som var erholdt ikke blot af

Havkalv, men ogsaa af de i Frdg.'s § 1 Litr. a nævnte

Fiskearter, er den i andre Jurisdiktioner kun opkrævet

-af den Tran, som produceres af Havkalv, idet bemeldte

Paragrafs Litr. b er blevet opfattet som alene sigtende

til saadan Tran. Den sidstnævnte Fortolkning er saa-

ledes navnlig gjort gjældende af Sysselmanden i Isafjords

Syssel, der i sin Besvarelse til en i den Anledning af

Stiftsovrigheden gjort Antegnelse til Regnskabet for

den omspurgte Afgift af Isafjords samt den nordlige

Del af Bar^astrands Syssel for Aaret 1869—70 har

begjært det nævnte Sporgsmaal forelagt Ministeriet til

Afgjorelse. Ved nu at efterkomme dette Onske have

DHrr. vel udtalt sig imod den Fortolkning, at Afgiften

kun skulde kunne afkræves for Havkalvetran, da det

i Frdg. af 1868 udtrykkelig hedder, at Afgiften skal

erlægges »af hver Tonde Tran,^^som erholdes^, uden at

der herfra er gjort nogen Undtagelse, men ikke desto

mindre af forskjellige nærmere udviklede Grunde troet

at burde anholde om Bemyndigelse til ved Decisionen

af den forste Antegnelsespost til det omspurgte Regn-

skab samt ved Afgj(3relse af lignende Sporgsmaal, der

endnu maatte forefalde om Fortolkningen af Frdg. 10.

Aug. 1868 § 1 Litr. b, at lade den stedfundne Op-

krævning af Afgiften efter Omstændighederne passere

i de Tilfælde, i hvilke det skjonnes, at Afgiftsyderue

have været i god Tro, og at der ikke vil paafSres

Lægefonden noget væsentligt Tab.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse, forsaavidt fornodent

gjores, tjenstl. meddele, at Justitsministeriet med DHrr.

er enigt i, at Forordn, af 1868 rettelig maa forstaas

XXL B. 82
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1872. saaledes, at Afgiften skulde svares af al Tran, eller

med andre Ord af al smeltet Lever — derimod ikke,

saaledes som det synes forudsat af vedkommende Sys-

selmand, a£ den Lever, som ikke smeltes men fortæres

med Fisken — og at man, uanset at Frdg. om Hospi-

talsafgift af Fiskefangst af 12. Febr. d. A. i den Hen-

seende har opstillet en anden Regel, ikke kan anse

sig befojet til med Hensyn til Afgiftsforpligtelsen efter

den ældre Frdg. at etablere en Afgjorelse, der ikke

blot maatte anses stridende mod Loven, men tillige

vilde niedfore en Ulighed og Forurettelse ligeoverfor

andre Ydere.

Uanset den Formening, Ministeriet saaledes har

udtalt om Retssporgsmaalet i Sagen, undlader man

dog ikke at henlede DHrr.'s Opmærksomhed paa, at

det turde være hensigtsmæssig ikke at være altfor noje-

seende ved Efterberigtigelser af den manglende Afgift.

6. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. et Havnereglement for Reykja-

vik Kjobstad. Khavn den 6. Novbr. 1872. —
Isl. Kopib. 1872 Nr. 986. TiSindi um stjomarmalefni fslands

III, S. 526-30.

Ved at fremsende en Erklæring fra Havnekommis-

sionen og Kommunalbestyrelsen i Reykjavik over det

Ministeriets Skrivelse af 18. Juli d. A. ledsagende Ud-

kast til et Havnereglement for Reykjavik Kjobstad, i

hvilken Erklæring de nævnte Autoriteter foreslaa, at

Bestemmelsen i Udkastets Post I Nr 3, 2. og 3. Led

om Afgift af aabne Baade og Letterfartojer udgaar,

at Bestemmelsen i samme Nr. 1. Led betinges af, at

Dæksbaadene have en Drægtighed af 10 Tons, og at

det i Post IV efter Ordene: »Orlogsflag og Vimpel«

tilfojes: »der ikke deltage i Fragtfarten« — har Hr.

Stiftamtm. i behgl. Skriv, af 23. Septbr. sidsti, ind-

stillet, at den forste Ændring tages tilfolge, dels fordi
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aabne Baade ikkun aldeles undtagelsesvis benyttes til 1872.

Vareforsel melleai Byer og andre Handelssteder, og 6. Noybr.

dels fordi den i Udkastet foreslaaede Afgift, som af""^^'^*^

V2 Ton, er saa ubetydelig, at den, som afHavnekora-

missioneu fremhævet, ikke vil kunne dække de Udgifter,

som ville være forbundne med Opkrævelsen, ligesom

det endelig horer til Undtagelserne, at Letterfartojer

benyttes af Skibe, som ikke have betalt Afgift efter

Reglementet. Derimod har Hr. Stift'amtm. fraraadet

saavel at betinge Dæksbaades Afgiftspligt af en Dræg-

tighed af 10 Tons, hvad der formentlig savner al

Grund, som at tilfoje som Betingelse for Afgiftsfrihed

for de Staten tilhorende Skibe, der fore Orlogsflag og

Vimpel, at de ikke deltage i Fragtfarten, hvilket Æn-
dringsforslag skyldes en misforstaaet Frygt for, at

Postdampskibet, naar det, som nu, ejes af Staten, og

fores af en Officer af Flaaden, skulde kunne nyde godt

af hin Bestemmelse i Post IV,

Da Justitsministeriet i den omhandlede Henseende

har kunnet tiltræde de antydede af Hr. Stiftamtm.

gjorte Bemærkninger, har man under D. D. approberet

et Havnereglement for Reykjavik Kjobstad, som ganske

stemmer med det med Skriv, herfra af 18. Juni d. A.

fremsendte Udkast med Undtagelse åf, at sammes I

Nr. 3, 2. og 3. Stykke ere udeladte. Idet bemeldte

Udkast hoslagt medfolger, skulde man have Hr. Stift-

amtm. anmodet om behgl. at ville foranstalte samme

udfærdiget paa samme Maade som de tidligere Havne-

taxter for Reykjavik Kjobstad.

Hatnereglement

for Reykjavik Kj5bstad,

(Anordnet af Justitsministeriet den 6. Novbr. 1872.)

I. Havnepenge:

1. Af alle Fart'ojer, som ere ansatte til Drægtig-

hed, betales, hvad enten Fartojet er bestuvet

32*
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1872, med Gods, tomt eller ballastet, af den fulde

6. Novbr. Drægtighed pr. Ton saavel ved Ind- som Ud-
""""^'^

gaaende

:

a. Af alle indenbys Fartojer, som efter behorige

Adkomstdokumenter tilhore Mænd, der ere

bosatte i Reykjavik og ikke tillige andet-

steds holde Dug og Disk I1/2 Sk.

b. Af udenbys, indenrigske eller fremmede Far-

tojer 2V2 Sk.

2. Naar Fartojet enten losser eller lader Gods ved

Havnen, betales foruden den under 1 bestemte

Afgift, endvidere af den fulde Drægtighed, hvad-

enten Fartojerne ere indenbys eller udenbys,

indenrigske eller fremmede, pr. Ton . SVa Sk.

Naar samme Skib flere Gange i et Aar an-

lober Havnen, erlægges de i Nr. 1 og 2 nævnte

Afgifter ikkun med deres fulde Belob den forste

Gang i det paagjældende Aar, hvorimod der

for de ovrige Gange kun erlægges 3/^ af disse

Afgifter.

3. Af indenbys Dæksbaade, der ikke ere ansatte

til Drægtighed, betales Afgiften efter Nr. 1

som af 4 Tons og af udenbys Dæksbaade som

af 8 Tons.

4. Af udenbys og fremmede FartQjer, som i Tids-

rummet fra 15. Marts til 14. December, begge

disse Dage iberegnede, have henligget over 6

Uger, Ankomst- og Afgangsdagene iberegnede,

betales Vsi af den i Nr. I foreskrevne Afgift

for hver Dag, hvori de have henligget over de

forste 6 Uger, hvorimod der for Tidsrummet

fra 15. Decbr, til 14. Marts, begge Dage ibe-

regnede, Intet betales for den Tid, hvori Far-

tojerne henligge over 6 Uger. Indkommer et

Fartoj forend den 14. Decbr. og udgaar efter

den 14. Marts, sammenlægges Tiden for og
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Tiden efter disse Dage, for at afgjore, hvorvidt 1872. -ji

Henliggen over 6 Uger har fundet Sted. ^« Novbr.

Samtlige de under I anforte Afgifter er-
m m

lægges, naar Fartojerne ankre indenfor de Oer,

som danne Havnen.

Afgifterne erlægges ogsaa af Fartojer, som

paa Grund af Modvind, Uveir eller deslige

soge Havn.

n. For de to ved Indseilingen til Havnen anbragte

Lanterner betales af dem, som begjære dem tændte:

For de forste 14 Nætter, Lanternerne brænde,

pr. Nat 64 Sk.

— næste 14 — — — 48 Sk.

Derefter for hver Nat' — — 32 Sk,

Denne Betaling erlægges, hvadenten det Skib,

for hvilket Belysningen er begjært, ankommer til

Havnen eller ikke.

Lanternerne holdes kun tændte efter Begjæring

til Havnekomraissionen.

in. Foruden de anforte Afgifter betales endvidere

:

1. Oplægningspenge : Saavel af indenbys som

udenbys, indenrigske og fremmede Fartojer,

som oplægges paa Stranden eller Banken for

at renses eller underkastes Reparation, betales

daglig pr. Ton 1 Sk.

2. Ballastpenge: Saavel af indenbys som uden-

bys, indenrigske og fremmede Fartojer be-

tales, naar de indtage eller udtage Ballast

paa Byens Grund, af Fartojets fulde Dræg-

tighed pr. Ton 1 Sk-

iv. Alle Staten tilhorende Skibe, der fore Orlogsflag

og Vimpel, saavelsom, under samme Betingelse,

fremmede Orlogsskibe ere fritagne for Havneafgift.

Alle, danske Undersaatter tilhorende Skibe,

som gaa paa Fiskeri under Islands Kyster, og

som hverken losse eller lade andre Produkter end
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1872» dem, som hore til deres Fanest eller Fiskeriets

'q"^^^^^^ Drift, ere fritagne for Havneafgift,

Naar et Skib indkommer formedelst S(3skade,

og alene udforer den hele indbragte Ladning,

hvad enten denne har været oplosset eller den er

forbleven i Skibet, er det fritaget for Havneafgift.

V, Den paa Rheden udlagte Boje kan benyttes til

Fortoioing af Skibe uden andet Vederlag end de

under I bestemte Afgifter.

I Tilfælde af, at flere Skibe samtidig onske at

ligge v,ed Bojen, tilkommer det Havnekomraissionen

at bestemme, hvilket Skib der bor tilstedes Adgang

til samme. Ligger et Skib over en Uge ved Bojen,

kan Havnekommissionen tilstede et andet Skib Ad-

gang, hvis den finder Grund dertil. Skibe under

40 Tons maa ikke ligge ved Bojen, naar storre

Skibe onske at lægge til ved den.

VL Ballast maa ikke tages paa Byens Grund und-

tagen paa de Steder, som Politimesteren dertil

anviser. Udkastning af Ballast maa ikke finde

Sted paa Havnen.

Nærværende Reglement træder i Kraft den L Januar

1873 og bliver at undergive en Revision inden Udgangen

af Aaret 1877.

7. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. forskjellige Foranstaltninger til

Ordningen af den indenlandske Statsgjæld. Khavu

den 7. Novbr. 1872. — isi. Kopib. i872 Nr. 1004.

* røindi um stjornarmålefni Islands III, S. 534—37; Ministerial-

tidende for Danmark 1872 B, S. 708-9 med Noten.

Efter Modtagelsen af Hr. Stiftamtm.'s behgl. Er-

klæring af 29. April f. A. ang. Sp(3rgsmaa]et om Ud-
videlse til Island af de i de senere Aar for de 5vrige

Dele af Riget trufne Foranstaltninger til Ordningen af
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den indenlandske Statsgjæld tilstillede man Finans- 1872.

ministeriet saavel Deres som de fra de tvende andre 7. Novbr.

islandske Amtmænd indhentede Erklæringer over Sagen,

idet man fremhævede Vanskelighederne ved at træffe

<len omhandlede Ordning for Islands Vedkommende,

medmindre der kunde meddeles en Autoritet samme-

steds og da navnlig Landfogden Bemyndigelse til at

fore en Underafdeling af Indskrivningsbogen. I Gjen-

svar herpaa erklærede Finansministeriet sig villigt til

at indromme Islænderne adskillige nærmere betegnede

Lempelser i Afbenyttelsen a£ Indskrivningsinstitutet og

med Hensyn til Obligationers Ombytning, men kunde

derimod ikke gaa ind paa at overlade nogen lokal Au-

toritet at fore en Afdeling af Indskrivningsbogen, og

da Justitsministeriet fremdeles maatte anse dette for

en Betingelse for Onskeligheden af en tvungen Ind-

forelse af den uye Ordning, har Finansministeriet der-

efter opgivet Tanken herom. Samtidig hermed har

bemeldte Ministerium imidlertid, for at fremme Tilboje-

ligheden til frivillig at slutte sig til de her i den

omhandlede Henseende trufne Foranstaltninger, ind-

rommet Islænderne i det Væsentlige de samma Let-

telser, som vare paatænkte i Tilfælde af en tvungen

Indforelse af hin Ordning. Finansministeriet har saa-

ledes tilladt, at Renterne af Indskrivningsbeviser, som

Islændere maatte begjære sig meddelte for uopsigelige

Statsobligationer og med Hensyn til hvilke de frivillig

underkaste sig de i bemeldte Ministeriums Bekjendtgj,

af 20. Septbr. 18591) fastsatte Regler, skulle kunne

hæves ved Islands Jordebogskasse, uden Forevisning

af Indskrivningsbeviserne , forsaavidt disse lyde paa

offentlige Stiftelser eller Indretninger (Litr. C.) eller

ere meddelte for Obligationer, der ere stillede til Sik-

kerhed for Oppeborseler af Statens eller andre under

offentligt Tilsyn staaende Pengemidler (Litr. E.), men

') jfr. LoTSaml. f. Island XVII. S. 657-61.
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1872. imod Fremlæggelsen af de private Indskrivningsbeviser

Novbr. (Litr. D. og F.) ved Jordebogskassen til Renteafskriv-

ning, med mindre det af en Ovrighedsperson er atte-

steret, at Afskrivningen er foretagen af ham eller i

hans Nærværelse. I Forbindelse hermed har Finans-

ministeriet udtalt, at det af Landfogden strængt maa

paases, at Kvitteringerne for Renterne af Indskrivnings-

beviserne af alle Slags ere meddelte af de rette Per-

soner, til hvilke det af Finansministeriet er opgivet at

Udbetalingen skal finde Sted, saaledes at ingen Und-

tagelse herfra kan tilstedes, om endog Rigtigheden af

en indtraadt Forandring maatte blive godtgjort for

Landfogden, hvorimod Vedkommende bliver at henvise

til Finansministeriet og ved Forandring af Ejer dertil

have at indlevere Indskrivningsbeviserne med fornodne

Bevisligheder og i Tilfælde af Overdragelser med en

behorig attesteret Fuldmagt for den, der i Ministeriet

paa deres Vegne skal underskrive i Indskrivnings-

bogen.

Fremdeles har Finansministeriet indrommet, at For-

sendelser af ældre Statsforskrivninger eller Koupons-

Obligationer til Indskrivning, og Forsendelser af ældre

Statsforskrivninger uden Koupons til Ombytning kan

ske ved disses Indlevering til Landfogderiet, saaledes

at Ombytningerne og Risikoen ved Forsendelsen mellem

Jordebogskassen og Finanshovedkassen bæres af Stats-

kassen, Derimod vil Jordebogskassens Medvirkning

være udelukket med Hensyn til Uddragninger af Ind-

skrivningsbogen, da Ejerne selv eller ved behorig legi-

timerede Befuldmægtigede skulle give Mode i Finans-

ministeriet for at meddele de fornodne Underskrifter i

Indskrivningsbogen, og modtage de Koupons-Obliga-

tioner, der begjæres uddragne. Det samme gjælder

om Pantsætning og om Ophævelse af Pantsætning

af Indskrivningsbeviser, men naar disse ellers blive

at indsende for at forsynes med Statsgjældsdirek-

torens Paategning og derefter at tilbagelevere, eller
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naar de indsendes for at ombyttes med nye Ind- 1872.

skrivningsbeviser, vil Forsendelse paa foranforte Maade
7^ Novbr.

kuune ske gjennem Landfogden for Statskassens Reg-

ning. Med Hensyn til Modtagelsen og Udleveringen

ved Landfogderiet har Finansministeriet derhos ndtalt,
*

at den samme Fremgangsmaade kan anvendes som i

sin Tid jfr. Skrivelse herfra til Stiftamtet af 18,

Aug, 18701) — blev tilladt med Hensyn til Modtagel-

sen af Koupons-Obligationer til Forsyning med nye

Renteanvisninger og disses Tilbagelevering.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtm. Foran-

staaende til behgl, Efterretning og Bekjendtgjorelse for

Landfogden samt videre fojende Foranstaltning, skulde

man, — næst endnu at bemærke, at Finansministeriet

har paatænkt i Forbindelse med Rentebetalingen ved

Islands Jordebogskasse til 11. Juni 1873 at lade ud-

dele tii hver Ihændehaver af uopsigelige, ikke med

Koupons forsynede Obligationer i Island en saavel i

det islandske som i det danske Sprog trykt Henstilling

til de Vedkommende, om de frivillig ville indlevere

deres Obligationer til ^Optagelse i Indskrivningsbogen

eller til Ombytning med Koupons-Obligationer, —
ifolge bemeldte Ministeriums Begjæring ikke undlade

lige tjenstl. at henstille til Dem at foranledige Belobet

af de kgl. Obligationer, som raaatte tilhore de under

Deres Bestyrelse staaende Kasser, Fonds og Stiftelser

optagne i Finansministeriets Indskrivningsboger, samt

virke hen til, at det samme efterhaanden sker med

Hensyn til saadanne indenfor Deres Omraade liggende

Stiftelser, der ikke staa under Deres umiddelbare Be-

styrelse.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 7. Novbr.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Dobbeltspaths-

Lovsaml. f. Isl. XX, S. 573-75.
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1872. minen i Helgastaåafjall Khavn den 7. November
JJovbn 2872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 994. Ti&indi um stjérnar-

målefni fslands 111, S. 532—33.

Ved at fremsende et Andragende, hvori den nu-

værende Forpagter af Dobbeltspathsminen i Helgasta&a-

fjallj Kjobmand C. D. Tulinius paa Eskifjord, anholder

om at faa Forpagtningen af den det Offentlige til-

horende 1/4 af bemeldte Mine fornyet paa 5 Aar, in

subsidium paa 1 Aar, fra 1. Januar 1873 at regne,

for den samme Afgift han nu svarer, nemlig 100 Rd.

om Aaretj har Hr, Amtm. i behgl. Skriv. af4. Septbr.

sidstl.j i Henhold til en Erklæring fra vedkommende

Godsadministrator om at Tullinius efter hans Skjon

har behandlet Minen forsvarligt, samt næst at bemærke,

at det vil være vanskeligt at foreskrive ham, der indtil

Udgangen af 1877 har forpagtet de andre »/^^ af Minen,

bestemte Forholdsregler med Hensyn til Afbenyttelsen,

og at Betryggelsen i saa Henseende væsentlig maa

soges i hans Familieforhold til Ejeren af disse 3/4,

Pastor Th. Erleudsson, — anbefalet Andragendet til

Bevilgelse.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstL melde, at da Professor Johnstrup, der,

som Hr. Amtm. bekjendt, f. A. undersøgte Minen, som

det af hans i Gjenpart vedlagte Indberetning fremgaar,

har udtalt den Formening, at den hidtil fulgte Frem-

gangsmaade ved Minens Benyttelse vil fore til dens

Odelæggelse, og at det derfor vil være nodvendigt at

forbyde Medejeren at foretage nogen Brydning i sarame

i et længere Tidsrum, maa Ministeriet anse det for

utilraadeligt at forny den den 31. Decbr. d. A. ud-

lobende Forpagtningskontrakt med Kjobmand Tulinius.

Da der imidlertid turde være Grund til at befrygte, at

Tulinius, der paany har forpagtet de af Minen for

et Tidsrum af 5 Aar, trods Nægtelsen af Fornyelsen

af Forpagtningskontrakten for den Del af Minen, som
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tilhorer det Oifentlige, kunde .a^se sig berettiget til at 1872.

exploitere Minen, uagtet Fællesskabet mejlera det Of^^'^T^^jJ^

fentlige og Pastor Th. Erlendsson er pro partibus in-

divisis, og altsaa af den Beskaffenhed, at ingen af

Sainejerne besidder nogen fysisk paaviselig Del i Mi-

nen, hvor han uden Overenskomt med Medejeren kan

foretage Brydning med Ret til for sig alene at beholde

Udbyttet, skulde man tjenstl. anmode Hr. Amtm. om

behgl. at ville lade nedlægge retligt Forbud saavel hos

Pastor Erlendsson som hos Kjobmand Tulinius mod

enhversomheLst Benyttelse af Minen, indtil der ved Over-

enskomst mellem Medejerne er vedtaget en mere rationel

Driftsmaade, I Forbindelse hermed skulde man lige

tjenstJ. anmode Dem om at indlede Forhandling med

Pastor Erlendsson om Minens fremtidige Bearbeidelse

i Overensstemmelse med de af Professor Johnstrup an-

givne Grundtræk, ligesom man fremdeles skulde hen-

stille til Dem ved passende given Leilighed at soge at

komme til Kundskab om, hvorvidt og eventuelt paa

hvilken Betingelse Pastor Erlendsson maatte være villig

til at gaa ind paa en Oplosning af det med Hensyn

til Minen bestaaende Sameje,

Idet man endelig skulde have Dem anmodet om
at paalægge vedkommende Sysselmand at fore Tilsyn

med, at der ikke foretages nogen ulovlig Brydning

hverken af Indfodte eller Fremmede, ligesom ogsaa

efter den af Prof. Johstrup givne Anvisning foranstalte,

at Minen tildækkes ved Paafyldning af Grus, imodeser

man en behgl. Indberetning om de Foranstaltninger,

som De i ommeldte Henseende træffer.

*

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 7. Novbr.

over Island, ang. Opkrævningen af Afgiften åf

Brændevin og andre spirituiise Drikkevarer. Khavn

den 7. Novbr. 1872. — isi. Kopib. 1872 Nr. 998.
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1872. Tilmål um stjornarmalefni fslands III, S. 533-34; Ministerial-

7. Novbn tidende for Danmark 1872 Å, S. 274.

Med Hensyn til at Sysselmanden i Arnes Syssel^

Kancelliraad Th. Johnsen, har andraget paa, at for-

henværende Sysselmand Th. Gu&mundsson, der er bo-

siddende i Nærheden af Handelsstedet Eyrarbakki^

medens Sysselmandens Bolig er beliggende i flere Ti-

mers Afstand derfra, maa af Amtet konstitueres til

paa Sysselmandens Vegne at fore Tilsyn med Oppe-

borselen af den i Frdg. 26. Febr. d. A. omhandlede

Afgift af Brændevin og andre spirituose Drikkevarer,

og at der i Analogi af Plak. 28. Decbr. 1836 herfor

maa tilstaas ham Halvdelen af det Gebyr, som i Frdg.

af 26. Febr. d. A. er tillagt Sysselmanden, uden at

der dog herved sker nogen Afkortning i det for Sys-

selmanden bestemte Gebyr af 2 pCt. af den oppebaarne

Afgift har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skriv, af 13. Sept.

sidsti. henstillet til Ministeriets Afgjorelse:

1. om Oppeborselen af bemeldte Afgift i Lighed

med det i Plak. af 28. Decbr. 1836 § 9 ommeldte

Tilsyn med Skibspapirer maa, i Tilfælde af at Politi-

mesteren ikke er bosat i et Handelssted eller i Nær-

heden af samme, overdrages til en der boende paa-

lidelig og upartisk samt af vedkommende Amtmand

dertil autoriseret Mand, eller eventuelt

2. om Politimesteren er berettiget til at bemyn-

dige en saadan til Skibspapirers Paategning af Amtet

autoriseret Mand til paa sit Ansvar at udfore de med

den omspurgte Afgifts Oppeborsel forbundne Forret-

ninger.

Foranlediget heraf undlader man ikke til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. at melde,

at det maa være vedkommende Politimesters egen Sag

at sorge for, at i Tilfælde af, at han selv har Forfald,

en af ham dertil befuldmægtiget Mand kan paa hans

Ansvar og Bekostning opkræve den omhandlede

Afgift og udfore de dermed i Forbindelse staaende
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Forretninger, og at der Intet er til Hinder for, at den

antydede Fuldmagt paa de nysnævnte Vilkaar

meddeles den Mand, som i Henhold til Plak. 28. Dec.

1836 § 9 maatte af Amtet være autoriseret til at paa-

tegne Skibspapirerne.

Kundgjfirelse om nye 20 Rigsdalersedler, som n. Novbr.

af NatioBalbanken sættes i Omlob. Khavn den

I 11. November 1872. — Lovtid. for Kgr. Danmark 1872

i

S. 498; Algreen-Ussings Lovsamling 1872, S. 535.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: at det for

Os er andraget, hvorledes Nationalbanken i Kjobenhavn

onsker at sætte i Omlob 20 Rigsdalersedler med en fra

Forskrifterne i Bekjendtgj. af 3. Decbr. 1850 noget

afvigende Indretning, hvortil Vor allerh. Bemyndigelse

er ansogt.

I den Anledning have Vi besluttet og befale

herved

:

Nationalbanken i Kjobenhavn skal være bemyndiget

til med Hensyn til de 20 Rigsdalersedler, som^den frem-

tidig sætter i Omlob, at foretage folgende Forandringer

i den ved Bekjendtgj. af 3. Decbr. 1850 foreskrevne

Indretning af disse Sedler, nemlig:

1. at de tvende saakaldte torre Stempler bort-

falde, og

2. at Paategning paa Bagsiden om Notering, Regi-

strering og Kontranotering udelades.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 11. Novbr. 1872.

Reglement for Udffirelse af Bekjendtgj oreisen 24. Novbr.

af 26. Septbr. 1872 om det gjensidige Forhold

mellem det almindelige danske og det særlige is-

II
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1872. landske Postvæsen. KhaYn d. 6. og Ryfk d. 24.

Novbr.
]S[QYbr. 1872, (Udstedt i Henhold til Bekgj. 26. Sept. 1872

§ 18 af Generalpostdirekt. i Khavn og Stiftaratm over Island.)

§ 1. Mellem de danske og islandske Post-

huse skulle indtil videre folgende Karter udvexles saavel

for Brevposten som Pakkeposten

:

Mellem KjSbenhavn og Reykjavik,

— — »> Vestmannoerne

samt — " Djupavog,

forsaavidt sidstnævnte Sted anlobes af Dampskibet.

Endvidere skulle Brevkarter udvexles, naar private

Skibe benyttes til Forsendelse af Brevpostsager mellem

de Steder, hvorfra og hvortil vedkommende Skib afgaar,

§ 2. Afsendere af Postforsendelser kunne for-

lange Lobeseddel udfærdiget om saadanne Forsendelser,

for hvilke der er overtaget Garanti, naar det antages,

at de ikke ere komne vedkommende Adressat ihænde.

Den Porto, som af den Reklamerende skal er-

lægges ved Afsendelsen af Lobesedlen, skal være lig

Portoen for et enkelt almindeligt Brev.

Viser det sig, at Reklamationen er foranlediget

ved Postvæsenets Forseelse, betales Portoen tilbage.

Tilbagesendelsen af Lobesedler sker i alle Tilfælde

portofrit som Postsag,

§ 3. Med Hensyn til de formedelst Forandring

af Adressatens Opholdssted eftersendende Brevpost-

gjenstande vedtages folgende Regler:

a) finder Eftersendelsen Sted indenfor det Postom-

omraade, til hvilket Brevet oprindeligt var bestemt,

lægges der ikke nogen Porto til paa Grund af

Eftersendelsen;

b) ej heller opkræves nogen Tillægsporto paa Grund

af Eftersendelsen, naar denne finder Sted fra det

ene Postomt^aade til det andet;

c) Udlæg (fremmed Porto) tiltaxeres videre ved Efter-

sendelsen.
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§ 4, De urigtigt spederede Brevpostforsendelser 1872.

blive, naar gjorlig, uden Ophold at befordre til det 24. Novbr.

rette Bestemmelsessted, hvor kun den Porto er at op-^"^'^^'^*^

kræve, som vilde være udkommet ved en rigtig Spe-

dition.

§ 5. Brevpostforsendelser, som paa Bestemmelses-

stedet af en eller anden Grund ikke kunne komme

Adressaten tilhænde, skulle gjensidigt tilbagesendes,

naar det maa anses for givet, at de ikke kunne be-

sorges.

Åarsagen til Ikkebes5rgelsen maa angives paa

Brevet.

Er Lukket beskadiget, modtages Returbrevene ikke,

med Undtagelse af saadanne, som feilagtigt ere blevne

afleverede til og aabnede af en Adressat med samme

Navn,

Ved poste restante adresserede Gjenstande finder

Tilbagesendelsen fSrst Sted efter 3 Maaneders Forlob

fra den Dag at regne, paa hvilket Brevet ankom.

Ved Tilbagesendelse af ubesorgede Brevpostfor-

sendelser beregnes ikke nogen særskilt Returporto for

disse. Have de ved Hensendelsen været frankerede,

saa folger Tilbagesendelsen uden Beregning af noget

Udlæg. Vare de derimod ved Hensendelsen ikke fran-

kerede, saa ansættes de ved Tilbagesendelsen kun i

den Porto, hvortil de ved Hensendelsen vare ud-

taxerede,

§ 6. De i Skibsbrevkasserne forefundne Brev-

postforsendelser ere underkastede de i Bekjendtgjorelsen

fastsatte Portotaxter.

De eventuelt paa saadanne Breve anbragte danske,

henholdsvis islandske Frimærker tilintetgjores af Post-

huset paa Skibets Ankomststed og' tages i Betragtning

ved Undersogelsen om og hvorvidt der skal opkræves

nogen Porto for Brevet.

§ 7. De specielle Betingelser for Overleveringen

af Brevpostforsendelser, hvilke overensstemmende med
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1872. § 20 i Bekjendtgjorelsen befordres i Transit gjennem
24. Novbr. det danske Postomraade, indeholdes i vedlagte Tabel.

§ 8. Udvexlingen af Postanvisninger mellem det

danske og islandske Postomraade skal kun finde

Sted ved Mellemkomst af Brevpostkontoret i Kjo-
benhavn og Postkontoret i Reykjavik paa folgende

Maade.

De nævnte Postkontorer udfærdige Fortegnelser

efter vedlagte Formular, der forsynes foroven med fort-

lobende Nr.

Postanvisningerne, der skulle udstedes paa Blan-
ketter, efter vedlagte Formular, pakkes sammen med
Fortegnelsen i ét Bundt og lægges ved de anbefalede

Breve, som folge med Kartet. Paa Bestemmelsesstedet

folger derefter Udbetalingen af Belobet.

§ 9. De Pakkepostsager, der tilbagesendes som
ubesorgede eller eftersendes paa Grund af Adressatens

forandrede Opholdssted, behandles og taxeres som om
de paany vare indleverede paa Posten paa det Sted,

hvorfra Tilbage- eller Eftersendelsen sker.

Forinden en ubesorget Forsendelse sendes tilbage

til Afsendelsesstedet, skal Posthuset paa Ankomststedet

udfærdige en Meddelelse om Ikkebesorgelsen til det

Posthus, fra hvilken Forsendelsen er indloben, og noje

betegne denne samt Afsenderen, forsaavidt dennes Navn
eller Firmastempel findes angivet paa Adressebrevet.

Posthuset paa Afgangsstedet har derpaa uopholdeligt

at gjore Foresporgsel hos Afsenderen om Forsendelsen

skal sendes tilbage eller hvorledes der skal forholdes

med samme. En lignende Fremgangsmaade vil være

at iagttage med Hensyn til uindloste poste restante

Forsendelser.

Posthuset paa Bestemmelsesstedet har at iagttage,

at der i rette Tid gjores Skridt til at bortsælge de

ubesorgede Forsendelser, hvis Indhold let er udsat for

at fordærves.
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Er det ved Salget Indkomne ikke tilstrækkeligt 1872.

til at dække de paalobne Omkostninger, bæres Tabet 24. Novbr.

for det ikke erholdte Belob af det vedkommende Post-

væsen.

Onskes en Forsendelse befordret fuldstændig fran-

keret fra Island over Danmark til et fremmed Land,

og er Posthuset paa Afgangsstedet ikke istand til forud

at beregne den hele Franko til Bestemmelsesstedet,

medgives Forsendelsen en avis-(Frankoseddel), i hvilken

Afsenderen skriftlig forpligter sig til at betale det fulde

Frankobelob. I denne Frankoseddel vil Belobet af

Omkostningerne derefter blive anfort af Pakkepost-

kontoret i Kjobenhavn og ved Tilbagesendelsen af

Frankosedlen tiltaxeret Postkontoret i Reykjavik som

Udlæg. For Frankosedlens Befordring erlægges ikke

nogen Porto.

§ 10. Alle fra begge Postomraader afgaaende

Breve og Adressebreve skulle paa Forsiden paatrykkes

Afgangs-Posthusets Stempel og Datum.

De utilstrækkeligt frigjorte Breve osv, paatrykkes

med et Stempel »utilstrækkeligt frankeret«.

De anbefalede Forsendelser paatrykkes Stemplet

«anbefaleta (»rekommanderet«).

De fra Island over Danmark til fremmede Lande

bestemte Gjenstande, som maatte være fuldstændigt

frankerede, paatrykkes Stemplet »franko«.

§ 11. Til Brevkarter benyttes de vedlagte Ske-

mata.

Indforeisen sker overensstemmende med de deri

angivne Afdelinger.

For de ufrankerede Brevpostsager, der ankomme

fra fremmede Lande og blive befordrede i Transit

gjennem Danmark, skal Belobet af den fremmede Porto

og den fælles dansk- islandske Porto, der er at ud-

taxere til det islandske Postkontor, ansættes i store

tydelige Tal med Rødkridt tværsover Brevets Adresse-

side i én Sum.

XXL B. 33
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1S72. Paa samme Maade skal ogsaa Portoen noteres

24. Kovbr. paa de mellem Danmark og Island forsendte ufrankerede

Breve.

For de fra Island til fremmede Lande bestemte

frankerede Brevpostsager, som skulle befordres i Transit

gjennem Danmark, skal Belobet af den fremmede Franko

og den fælles dansk-islandske Franko ansættes i smaa

rode Tal i nederste venstre Hjorne af Brevets Adresse-

side i én Sum.

De til fremmede Lande bestemte ufrankerede Breve

og de fra fremmede Lande ankomne frankerede Breve

gives ingen Paategning om Porto- eller Frankobelobet.

De for eftersendte Breve muligt tiltaxerede og for

ubesorgede Gjenstande muligt tilbageregnede Portobelob

ere at anfore i store tydelige Tal med Rodkridt tværs-

over Brevets Adresseside.

Alle enkelt Vægt overskridende Brevpostforsen-

delser betegnes af Udvexlings-Postkontoret i det venstre

overste Hjorne af Adressesiden med et blaat Tal, som

angiver, hvormange enkelte Portosatser, der ved Brevets

Overlevering er at tage i Beregning.

De anbefalede Gjenstande indfores med Navn og

Bestemmelsessted i Brevkartet.

Har Afsenderen forlangt Modtagelsesbevis fra

Adressaten, anfores saadant med Bemærkningen: »Re-

cepisse".

Brevkarterne afsendes kun i enkelt Udfærdigelse.

Forefindes ingen Gjenstande til Afsendelse, af-

sendes et torat Karte (Intetkarte).

Af Indforsierne i Rubrikerne tages en Kopi.

Tal-Indforslerne i Rubrikerne skulle indfores i et

Afgangsregister efter vedlagte Formular.

Ved Dannelsen af Brevpakkerne lægges i særskilte

Bundter eller Afdelinger:

a) de anbefalede Forsendelser, Postanvisninger, Lobe-

sedler, Postsager osv.;

b) de dansk-islandske Breve;
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c) Transit-Korrespondencen; 1872.

d) Korsbaand og Vareprover; 24. Novbr.

e) urigtigt spederede, eftersendte og tilbagesendte

Breve.

Det forst omtalte Bundt pakkes i Pakpapir og

forsegles. I dette lægges Kartet og betegnes Bundtet

'1 anbefalet«.

Ved alle andre Bundter er en Omsnoring uden

Indpakning i Papir tilstrækkelig.

Samtlige Bundter lægges i en Brevpose, betegnet

med Afgangs- og Bestemmelsesstedets Navn, der for-

segles med Postseglet.

§ 12. Til de gjensidige Pakkepostkarteringer skulle

benyttes Pakkepostkarter efter vedlagte Formular.

Alle til Pakkeposten henhorende Gjenstande skulle

indfores enkeltvis med Adresse, Afgangs- og Bestem-

melsessted, Gjenstand og Mærke samt Vægten; ved

Værdisager anfores endvidere den angivne Værdi. De

trykte Rubriker paa Skemaet udfyldes overensstemmende

med sammes Overskrift.

Portoen noteres paa Pengebrevene eller de til

Pakkepostsagerne horende Adressebreve paa samme

Maade som ved Brevposten,

Penge- og Adressebreve bindes sammen med Kartet

i ét Bundt, som tilligemed de mindre Pengepakker og

Pakker af ringe Omfang pakkes enten i en Pakkepost-

pose, der forsynes med 2 Postsegl, eller i en Lade,

der aflukk^e's, og desuden forsynds med Hængelaas.

Pakrekvisitet maa være forsynet med Afgangs- og Be-

stemmelsesstedets Navne. Haves ingen Gjenstande til

Forsendelse, udfærdiges et Intetkarte.

Pakkepostkarterne udfærdiges ligesom Brevkarterne

kun i ét Exemplar. En Kopi af Kartet beholdes til-

bage. Talindforslerne optages i et Afgangsregister efter

vedlagte Formular.

§ 13. Over de med Postdampskibet afsendende

Brevposer, Lader, lose Pakker, Penge og Værdisager

33*
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1872. udfærdiges til ethvert af Skibets Bestemmelsessteder

Novbr. en Stykseddel in duplo efter vedlagte Formular, af
""'"^^

hvilke det ene Exemplar skal folge med Skibet, og det

andet leveres kvitteret tilbage. Efter disse Styksedler

finder Overleveringen Sted, saaledes at den modtagende

Part overbeviser sig oai den fuldstændige gode Be-

skaffenhed af de overleverede Gjenstande, navnligen

om at Seglene paa Poserne ere ubeskadigede, hvorefter

Kvittering gives paa det ene Exemplar af Styksedlen,

Med den fuldbragte Overlevering gaar Ansvaret over

paa den modtagende Part. Paa samme Maade finder

Overleveringen Sted i omvendt Retning fra Skibet til

den, der paa Postvæsenets Yegne modtager Posten,

I Reykjavik skal Posten af Skibet indtil videre

besorges bragt til og hentet fra Posthuset.

I Tilfælde af Mangel eller Beskadigelse af en

Gjenstand maa den faktiske Tilstand strax godt-

gjores, eventuelt ved en derover optagen Protokol, og

det afsendende Posthus med omgaaende Post under

Anbefaling ved Tilbagemeldelse være at underrette

derom, hvorhos en Afskrift af den muligt optagne Pro-

tokol vedlægges.

Aabningen af Pakkeposten og Bundtet med anbe-

falede Breve, ligesom ogsaa Konstateringen af Ind-

holdet, maa saavidt muligt ske vidnefast.

Undlades Iagttagelsen af disse Forskrifter, gaas

der, indtil det Modsatte bevises, ud fra, at det mod-

tagende Posthus har erholdt alle Forsendelserne over-

leverede i god Stand.

§ 14. De Forandringer i Karteringen, der mulig

maatte foretages ved Afkarteringen, skulle ske med

blaat eller rodt Blæk paa en saadan Maade, at det

tidligere Indforte fremdeles kan læses. "Ved Foran-

dringen skal anfores en kort Angivelse af Grunden

dertil.

Dernæst skal i ethvert Tilfælde, hvor en Foran-

dring har fundet Sted, Tilbagemeldelse efter vedlagte
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Skema afsendes under Anbefaling med omgaaende Post 1872.

til det Posthus, som har udfærdiget Kartet, Ved storre 24. Novbr.

Afvigelser skal Tilbagemeldelsen tillige underskrives af

den som Vidne ved Konstateringen tilkaldte Funktionær,

Posthuset, der faar Tilbagemeldelsen, foretager — naar

den anerkjendes for rigtig den fornodne Forandring

i Afgangsregistret, forsyner den med Bemærkningen

»anerkjendtp samt med Datum og Navns Underskrift

og sender den tilbage til det Posthus, fra hvilket den

var udsendt. Dette lægger den anerkjendte Tilbage-

meldelse som Bilag ved det vedkommende Karte.

§ 15. De fra Danmark iudgaaede Brevkarter,

Postanvisningsfortegnelser og Pakkepostkarter sendes

af vedkommende islandske Posthus saavidt muligt med

omgaaende Post til Revisionskontoret under General-

decisoratet for Postvæsenets Regnskabsvæsen i Kjoben-

havn, der paa Basis af disse udfærdiger den fornodne

Afregning over de gjeusidige Fordringer for den frem-

mede Lande tilkoraraeude Franko eller Porto, Halv-

delen af Gebyrerne for Postanvisninger og den islandske

Tillægsporto for Pakker, hvilken Afregning med de for-

nodne Bilag derefter saavidt muligt med omgaaende

Post tilstilles Landshovdingen til Provelse.

De mulige DifFerentser bringes til Afgjorelse i den

folgende Afregning.

§ 16. Nærværende Reglement skal træde i Kraft

og være g-jældende i den samme Tid som de i Be-

kjendtgjorelsen af 26. Septbr. 1872 indeholdte Be-

stemmelser,

{)^&ing^) reglugjor&ar um framkvæmdir a aug-

lysingunni af 26. sept. 1872 um sambandib milli hinna

alraennu donsku og hinna sjerstaklegu islenzku post-

måla innbyr&is, eins og hiin er litgefin af abalp6st-

^) Tlbindi um stjérnarmålefni fslands III, S. 5B7—44.
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1872. stjérninni i Kaupraannahofn og stiptamtraanninura yfir

Novbr. Islandi, samkvæmt augljj'singarinnar 18. gr., {jann 6.

^ ^og 24. novbr. 1872.

1, gr. Me&al islenzkra og danskra posthusa skal

skiptast bæbi brjefa^ og sendinga-skram å, nefnilega:

milli Kaupmannahafnar og Reykjavikur

— — - Vestmannaeyja

— — - Djupavogs

aB ]}vi leyti gufaskipib kemnr vi& å seinastanefadum

&ta&,

Enn freraur skal brjefaskråm skiptast a milli {)eirra

sta&a, sem privat skip sigla å milli, J)egar brjef ver&a

mefe J)eim send.

2. gr. |)eir, er senda postsendingar, geta heimtaJ)

a6 hleypise&ill verU ut gefinn upp å l)ær sendingar,

sem åbyrg& er å, [)egar grunur er um, aS l)ærhafiekki

komizt til skila.

Sa er hleypise&il heimtar, svarar burbargjaldi sem

fyrir einfalt brjef,

Komi })a& upp, Sih yfirsj6n hjå postafgrei&slunni

hafi gefib tilefni til a& hleypise&ill var heimta&ur, skal

bur&argjaldi skilaS aptur. Endursending lileypise&Ia er

åvalt frigeng sem p6stmålefni.

3. gr. pegar senda ver&ur brjef å eptir meBtoku-

manni, af hann hefir skipt ura verusta&, sknlu

l)essar reglur gilda:

a, ef brjef er sendt a eptir rae&tokumanni i \)Sib

p6stumdæmi, sem brjefiB åtti a& lenda i, leggst

ekki frekara bur&argjald å J^aB fyrir eptirsendingu

J)ess;

b, eigi skal heldur frekara bur&argjald krafi?) fyrir

eptirsendingu fra einu péstumdæmi til hins;

c, litlent burBargjald leggst å brjef fyrir eptir-

sendingu,

4, gr, Orjett afgreidd brjef skal, l)egar l)vi ver&ur

\\t> komi&, tafarlaust afgreiBa til hins rjetta åkvor&un-
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arsta^ar, hvar J)a verBur ab lieimta l)a& burbargjald, 1872.

sem lit hef&i komib me& rjettri afgrei&slu. 24. Novbrw

5. gr. Brjefsendingar, sem å akviir&unarstaBnum"'"'*^^'"*^

af einhverri åstæ&u hafa ekki getab komizt til skila,

skal endursenda fra båbum hlibum, [)egar alita ma ab

l)eim verbi ekki komib til skila,

Åstæbuna fyrir l^essu skal rita å brjefib.

Sje innsigli skaddab, l)arf ekki ab taka vib endur-

fiendu brjefi, nema svo sje, ab J)a& hafi érjettilega verib

afhent manni raeb sama nafni og brotib upp af lionum.

|)egar å postsendingum steudur: "poste restante«,

skal J)ær ekki endursenda fyrri enn ab 3 manubum

libnum fra l)vi ])æv komu.

pegSLt brjef, sem ekki hafa komizt til skila, verba

endursend, fellur ekkert burbargjald å J)au. Hafi l)au

verib gjorb frigeng |)ar, sem {)au voru send af stab,

verbur ekkert fyrir ab borga. En hafi Jjau verib send

af stab 6borgub, kostar eudursendingin J)ab burbargjald,

sem å [)eim st6b vib åframsendingu l)eirra.

6. gr. Brjef \}Si,u, sem latin eru i brjefadésir

skipanna, eru håb l)vi burbargjaldi, sem akvebib er i

auglysingunni (26. sept. 1872).

Frimerki l^au, sem limd eru å l)viUk brjef, hvort

heldur donsk eba islenzk, skal 6nyta å posthiisinu l)ar,

sem skip kemur, og reikua, l)å er meta skal burbar-

gjald fyrir brjefin.

7. gr. pær sjerstaklegu åkvarbanir um afhendingu

brjefa, sem fara eiga gegnum hib danska p6stumdæmi

samkvæmt 20. gr. auglysingarinnar, finuast i mebfylgj-

andi toflu.

8. gr. P6ståvisunum milli hins danska og islenzka

postumdæmis skal skiptast å einungis milli brjefpost-

skrifstofunnar i Kaupmannahofn og postskrifstofunnar i

Reykjavik å l)ana hått, er bjer segir:

Nefndar p6stskrifstofur gefa lit uppteiknanir eptir

mebfylgjandi synishorni, og setja å t)ær framhaldaudi

nr. ab ofan.
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1872, Postavisanirnar skal rita a ey&ublob eptir me&-

Novbr. fylgjandi synishorni, leggja ^ær åsamt uppteiknuninni

yfir l)ær i boggli me&al brjefa Jjeirra, er påstlistanum

fylgja og mæh er meb. {)arnæst ver&a ]}ær borga&ar

lit a åkvSr&unarsta&nuin.

9. gr. Bogglasendingar, sem anna&hvort endur-

sendast af ^vi J)ær gåtu ekki komizt til skila, eba

sendast a eptir rae&tokumanni, af \)vi hann hefir breytt

verustab sinum, skal fara raeb og ineta eins og låtnar

hefSi verib a péstinn ab nyju a {leim stab, hvaban l)ær

sendast til baka e&a åfram.

Ålur en sending fer til baka sem iafgreidd til

fråfararstabarins, skal pésthusib å tiJkomustabnum gefa

lit tilkynningu nm, ab hun hafi ekki til skila komizt,

til |)ess pdsthiiss, hvaban sending kom, og lysa henni

nåkvæmlega og j^eim er sendi, ef nafn hans eba stimpil

stendur å tilvisunarbrjefinu. Pésthiisib å frafararstabnum

skal J)arnæst strax spyrjast fyrir hjå |?eim, er sendi,

hvort hana skuli endursenda, eba hversu meb hana

skuli fara. Somu a&ferb skal vib hafa um »poste re-

stante« -sendingar, {)egar {)ær eru ekki s6ktar.

P6sthusinu å tilkomustabnum ber ab gæta t)ess, ab

reynt verbi til ab selja f)ær sendingar a rjettum tima,

sem hætt er vib skemmdum,

Hrokkvi ekki andvirbi sendinganna fyrir åfollnum

kostnabi, hleypur {)ab, sem abrestur, nppå hlutabeigandi

påstsjob.

Ef 6skab er ab koma sendinga fra fslandi gegnum

Danmorku til annara landa fullborgabri og pésthiisib å

frafararstabnum ekki veit burbargjaldib til åkvorbunar-

stabarins, skal sendingunni fylgja frigengis-sk^rteini,

hvar i så, er sendir, skuldbindur sig til ab borga fullt

burbargjald. Å l)etta frigengis-sk^rteini verbur l^i burb-

argjaldib ritab å boggla- p6st-skrifstofanni i Kaup-

raannahofn , frigengis - sk^rteinib sent til baka, og

burbargjaldib lagt å postskrifstofnna i Reykjavik. Af

frigengis-skyrteininu borgast ekkert burbargjald.
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10. gr. Å utanaskriptarflot allra brjefa og til- 1872.

visunarbrjefa fra bå&um postnmdæmunnm skal setja 24. Novbr.

stimpil fråfararsta&arins og dagsetniogu.
^-n.^*^

A brjef, sem ekki eru fallborguB, skal setja stimp-

ilinn: »6n6g borga&«,

Sendingar, sem meb er mælt, fa stimpilinn : »mælt

rae()«.

Sendingar, sem fara fra Islandi gegnum Danniork

til annara landa og fullborgabar eru, fa stimpilinn:

»franko*.

11. gr. Til brjefaskraa skal hafa mebfylgjandi

synishorn.

Brjefaskrår skal rita eins og skipting {)eirra s;^nir.

Nii er 6borga& burbargjald a brjefura, sera koma

gegnura I>anmorku fra obrnm londum, og skal l)å lit-

lent burbargjald og hib dansk -islenzka burbargjald,

sem hib islenzka p6sthus å ab krefja, setja meb storum

greinilegum raubkritar-tolustofura aiitskriptarflot brjefsins

i einni upphæb.

Å sama bått skal burbargjaldib til greina å oborg-

ubuni brjefum, sem fara milli Danmerkur og Islands,

Hin utlenda og saraeiginlega dansk-islenzka borgua

fyrir borgub brjef fra Islandi til utlanda, er fara gegnum

Danmorku, skal ritub meb litium raubum tolustofum å

nebra vinstra hornib å utanåskriptarfleti brjefsins i einni

upphæb.

Oborgub brjef til utlanda og borgub brjef fra lit-

londum fa enga åteiknun um burbargjald eba borgun.

Burbargjald t)ab, sera, ef til vill, fellur åeptirsend

brjef, eba einnig, ef til vill, å sendingar, sem senda

skal til baka, af })vi jjeira hefir eigi orbib koraib til

skila, skal rita meb st6rnm greinilegum raubkritar-

tolustofura {)versum å utanåskriptarflot brjefsins.

Oli brjef, sem yfirstiga einfalda vikt, skal post-

skrifstofa sii, er l)au sendir, raerkja i efra vinstra horni

utanåskriptar-flatarins meb blårri tolu, er syni, hversu
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1872. margfalt bur&argjald skal iyrir {)au krelja, Jjegar j^au

24, Novbr. yexla, afhent.

Sendingar, sera raei) er mælt, skal færa meb nafni

og åkvorbunarstab a brjefaskrana.

Hafi så, erbrjef sendir, heimtab mebtoku-sk^rteini

fra mebtokumanni, skal })e8s geta meb athugaseradinni:

»Recepisse«.

Erjefaskrår sendast ab eins i einu lagi.

Sje ekkert ab senda,. skal aub brjefaskrå t)6 latin

fara.

Af sera i dålkaua er fært, skal taka afskript.

Tolur |3ær, sem færbar eru i dålkana, skal færa å

burtsendingar-registur eptir luebfylgjandi synisborni.

f)egar brjef skal pakka sanian, skal j^eim {)annig

skipab i flokka:

a, brjef, sem nieb er mælt, poståvisanir, hleypiseblar,

postmalefui;

b, dansk-islenzk brjef;

c, umfarandi brjef;

d, krossbond og synishorn af vorum

;

e, orjett afgreidd, eptirsend, tilbakaseud brjef,

pSih, sem nefnt er undir a, skal vefja i umbuba-

pappir, forsigla og skrifa utanå: »mælt meb«.

Hin onnur brjef er nægilegt ab binda saman i

boggla.

Alla bogglana skal låta i brjefapoka, sem merktur

«r nofnum frafarar- og tilkomustabarins, og skal liann

siban innsigia meb postinnsiglinu.

12* gr. Undir bogglaposts-brjefaskrårnar skal vib

hafa bogglapésts-brjefaskrår ]}8dr er mebfylgjandi synis-

horn gefun

Allt t)abj er b5gglap6sti kemur vib, skal å brjefa-

skrå færa hvab fyrir sig meb utanåskript, frafarar- og

tilkomustab, tegund, merki og vikt. Sje sending pen-

ingavirbi, skal verbsius einnig getib, Prentuba dålkana

å synishorniuu skal fylla lit samkvæmt yfirskript

jpeirra.
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Burbargjaldib skal rita a peningabrjefin e&a å til- 1872.

visunarbrjef l^au, er seodingarnar fylgja, eins og gjSrt 24. Novbr.

er vis brjefap6stinn.

Peninga- og tilvisunarbrjefin skal binda åsamt

brjefaskrånni i einn boggul, er åsamt minni peninga-

sendingum og o&rura små-bogglum skal låta annaShvort

i boggla-.postpoka met 2 postinnsiglum fyrir, eba i læsta

kistu, sem Jjar ab auki fær hengilås fyrir sig. UmbiiSir

bogglanna skulu merktar nofnum frafarar- og åkvorb-

unarstaSarins. Sje enga boggla ab senda, skal \i6 auba

brjefaskrå ut gefa.

Bogglapostlistarnir skulu, eins og brjefapostlist^

arnir, vera ab eins i einu lagi (in simplo). Afskript

af jieim skal 1)6 haldib til baka.

Tolur postlistanna skal taka upp i burtsendingar-

registur eptir luebfylgjandi synishorni.

13. gr. Yfir brjefapoka, kistur, lausa boggla,

peninga og peningavirbi sem sent er meb påstgufu-

skipinu, skal gefa lit stykkjasebil i tvennu lagi til sjer-

hvers af akvorbunarst5buni skipsins, eptir mebfylgjandi

s>^ni8horni, og skal annar sebillinn fylgja skipinu, en

binum skila kvittubum aptur. Ållaendingin fer fram

eptir stykkjaseblunum l)annig ab så, er å m6ti tekur,

gætir ab hvort [)ab, er hann tekur vib, sje i gobu standi,

sjerstaklega ab innsiglin å pokunum sje oskoddub, og

skal f)arnæst kvitta å stykkjasebilinn. fjegar afhending

l)annig hefur ått sjer stab, er åbyrgbin koniin yfir å

niebtakanda. Å sama hått å afhending stab i gagn-

stæba stefnu fra skipinu til jiess, er vib p6sti tekur

fyrir hond postmålanna.

I Reykjavik skal skipib fyrst um sinn annast flutning

p6stsins til posthiissins og frå \)vi,

Vanti sending, eba sje hiin skenimd, verbur joab

strax ab sanna, ef å l)arf ab lialda meb boklegri rann-

sokn, og skal l)vi posthusi, er sendi, i apturleib postsins

gjort abvart um l)ab fyrir postvisbendingu undir »meb-
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1872. mælumc, og |)arhja senda hina boklegu rannsokn i af-

24. Novbr. skript, hafi hiin ått sjer stab.

^ Bogg]ap6st-pokann og boggul nie&mælabrjefanna

skal opnå raeb vitnum og innihaldi?) eins sanua ef

kostur er å,

Sje {)e8sara reglna ekki gætt, verBur, unz anna&

sannast, aliti&, ab hib me&takandi posthus hafi teki& vi&

olluni sendingunum i g6bu standi.

14. gr. Breytingar [)ær i brjefaskranni, sem, ef

til vill, verBa gjor&ar vi& ranus6kn påstsendinganna,

skulu gjor&ar meb blåu e&a rau&u bleki å {)ann hått,

a& l)a&, sera a&ur var rita&, samt ver&i Iesi&. Yih breyt-

inguna skal stuttlega geta astæ&unnar til hennar.

|)arnæst skal avallt, [)egar breyting hefir veri& gjorb,

senda p6stvisbending undir me&mælum eptir me&fylgj-

andi synishorni til baka me& næsta p6sti å l^afe p<Ssthus,

sem gaf ut postlistann. |>egar stærri afbrigbi koma fyrir,

skal sa p6st[)j6nn, er kallafeur var sem vitni ab rann-

sokninni, einnig undirskrifa poitvisbendinguna. Posthus

])SLb, er hana fær til baka, gjorir J)å
— ef |)ab vibur-

kennir abfinninguna — naubsynlega breytingu i burt-

sendingarregistrinu, setur å postvisbendinguna: »vilur-

kend« meb dagsetningu og uudirskript og endursendir

hana p6sthusi J^vi, er sendi hana lit. Hin vi&urkennda

postvisbending ver&ur siban fylgiskjal meb hlatabeigandi

p6stlista.

15. gr. Brjefaskrår, péståvzsana-uppteiknanir og

bogglapostlistann fra Danniorku seudir hib islenzka

posthus, e£ kostur er a, meb sama p6sti til baka til

endurskobunar - skrifstofunnar undir abaliirskurbarvaldi

reikninga p6straålefaanna i Kanpmannahofn, er eptir

l)eira semur naubsynlegan afreikniug yfir krofur l)ær,

er onnur lond hafa upp a burbargjald, helrainginn af

borguninni fyrir poståvisanir og hib islenzka auka-

burbargjald af bogglum, og verbur afreikningur ])essi

raeb tilhlybilegum fylgiskjolum {larnæst, ef kostur er å,
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mel næsta p6sti sendur landshof^)ingjanum til rann- 1872.

f>a& sem milli kann ah bera, kemur til lei&rjett-

ingar i næsta afreikningi.

16. gr. Reglugjorb J)essi kemur i gildi og verSur

i gildi um sama tima sem åkvar&anir auglysingarinnar

26. sept. 1872.

Augl^sing frå stiptamtmaiiniuum yfir Islandi i. Decbr.

viavlkjandi postmålum. Rvfk 1. desbr. 1872. —
Tfbindi um stjornarmålefni fslands III, S. 546 -50; Ti&indi frå

alfingi fslendinga 1873 II, S. 344^47.

1. Tilskipun 26. febr. 1872 ura postmålefni å Is-

landi kemur i lagagildi me& postum {)eim, er fara frå

Reykjavik i marzmånubi 1873 joannig, a& åkvarfiauir

augKsingarinnar 3. mai 1872 verBa frå l)essura tima

vi& hafbar vib allar p6stsendingar bæ&i i landinu sjålfi,

sem vi& J)ær sendingar, er fara milli Islands og Dan-

merkur e&a utianda.

2. Frå greindum tima skal allar postsendingar,

er borga skal undir, gjora frigengar tnel islenzkum

p6stfrimerkjum, sem fast munu keypt å péstskrif-

stofunni i Reykjavik og oUum påstafgreibslust5?)um,

fiera nefndir eru i auglys. 3. mal |). å., sem og i minni

deildum å hverjum J)ar nefndum brjefhirbingarstab.

Me& postunum til Reykjavikuri næstkoraandi marz-

fflånu&i skal leyfc ab grei&a burSargjald meb ålimdum

.

islenzkum frimerkjum, og er l)a& råblegast einkum meS

tilliti til t)eirra sendinga, er åfram skulu halda me&

påstgufuskipinu frå Reykjavik.

3. Um brjefbur&argjald fyrir péstsendingar i landinu

sjålfu visast til p6st-tilskipunarinnar af 26. febr. 1872

8. gr.j og auglysingarinnar af 3. mai s. å.

4. Brjefburbargjald fyrir postsendingar milli hins

islenzka og danska postumdæmis er samkværat auglys,

26. sept, ]), å., sem hjer segir:
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1872. a. fyrir alnienn brjef, sem fyrirfram eru borgu&:

1, Decbr, {)egar J^au vega allt ab 3 kvint 8 sk.
'^'^ " — — yfir 3 allt at 25 kv. . . . 16 —

— — — 25 — 50 kv. . . . 24 —
Brjef, sem mælt er meb, skal borga fyrirfram,

b. fyrir prentub rit, bundin i kross e&ur einbundiu,

synishorn af vorum e&ur eptirsnib, sem fyrirfram

eru borgu& og vega allt ab 25 kvint, 8 sk., en sje

viktin l)ar yfir allt a& 50 kv., {)å 12 sk.

Sje sendingar })ær, sem nefndar eru undir a

og b, ekki borga&ar fyrirfram, er bur&argjald tvofalt

vi& l)ab, sem nu var sagt.

c. Sje mælt me& nefndum sendingum a og b, skal

enn fremur borga fyrirfram 8 sk. fyrir hverja send-

ingu, auk hins almeuna burbargjalds.

d. fyrir peningabrjef skal borga, auk Jjess eptir litr, a

eptir viktinni åkve&na burEiargjalds, enn fremur

åbyrg&argjald 12 sk. af hverjum 100 rd. eba minua

af {)vi ver&i, sem a brjefinu er tiltekib.

e. fyrir boggla er a&alburBargjald 12 sk. fyrir hvern

boggul, ab vi& bættura 4 sk. fyrir hvert pund er

biiggull vegur; skuli boggul j^arabauki flytja meb

innanlands-postum, 16 sk. fyrir hvert pund.

Fyrir tiltekib verb å boggli skal enn fremur

greiba åbyrgbargjald sem eptir litr. d. Fyrir til-

visunarbrjefib, sem ekki må vega yfir 3 kvint, skal

ekkert borga sjerilagi.

f. poståvisunum må skiptast å milli påstskrifstof-

. unnar i Reykjavik å abra hlib og pésthiisanna i

Danmork å hina. Burbargjald fyrir J)ær er 8 sk.

fyrir hverja 15 rd. eba minna, en
J)6

ekki yfir

32 sk.

5. Um burbargjald fyrir sendingar milli hins is-

lenzka p6stumdæmis og litlanda verba upplysingar

oftastnær ab få hjå oUum postafgreibendum i landinu.

6. Donsk eba litlend péstfrimerki verba ekki notub

til borgunar burbargjaldi undir brjef, sem komib er å
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postana i Islandi, heldur ver&ur tfl"t)ess a^) hafa islenik 1872.

fnmerki, er nii sem stendur eru gefin lit upp å 2, 4, 1- Decbr.

8 og 16 sk. (2i 4, 8 og 1€ rd. fyrir 100 frimerki).

7. Brjef til konungsins og konungsættarinnar skal

jafnan senda borgu&, og somulei&is allar sendingar til

yfirvaldanna, nema så, er sendir, hafi ritab å litskript-

arflot brjefsins (sje j^ab boggull, {)å å tilvisunarbrjefiS)

vottun meb eiginhandar uafni sinu um ab sendingin

snerti »skipaba skyrslu« eBa iheimtab ålit« eba sje

fl skipub sending«.

8. Um pontun gegnum p6stafgreibslnrnar a tib-

indum t>^im og timaritum, er lit koraa hjer å landi,

raun nåkvæmari auglysing verba gefin lit.

9. Auglysingin um postmalefni å Islandi af 3. mai

1872 verbur ab få til kaups fyrir 8 sk. å pésthusinu i

Reykjavik og hjå ollura postafgreibendum i landinu.

Å somu stob\um og (3llum brjefhirbingarstobum munu

einnig Jiggja til eptirlits, auk l)essarar auglysingar, til-

skipun 26. febr.
J).

å og auglysing 26. sept. \* å. inni-

haldandi åkvarbanir um sambandib milli hinna almennu

donsku og hinna sjerstaklegu islenzku postmåla inn-

byrbis.

10. I stabinn fyrir postafgreibslu [)å sem eptir

augl. 3. mai }). å, var tilætlub å Kirkjubæjarklaustri,

er l)vilik postafgreibsla fyrst um sinn stofnub å Prests-

bakka. Abrar i augl;fsingunni nefndar postafgreibslur og

brjefhirbingarstabir era 6breyttir,

11. Fyrir årib 1873 eru tilteknir l)essir ferbadagar

fyrir påstana fra endastobvum abalpdstleibanna:
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1872.

1. Decbr.

Postlei&

1. Reykjavik, Stykkisholmur,
IsafjorSur.

PéstleiB

II, a, Reykjavik
Akureyri

fra

Reykja-

vik

fra

Stykkis-

holmi
frå

Isafir&i

frå

Stykkis-

holmi

frå

Reykja-
vik

frå

Akureyri

I.

IL
IIL
TV1 V .

V.
VI.

VII.

25. marz
8. maf

18. juni

28. juli

6, sept.

19. okt.

1. des.

4. apr.

15. mai
25. juni

4. ag.

13. sept.

26. okt.

12. febr.

14. apr.

24. mai
4. juli

13. åff.

23. sept.

6. n6v.
23. febr.

29. apr.

10. juni

20. juli

30, åg.

10. okt.

20. nov.

14. marz

2b. marz
9. mai

19. juni

29. juli

8. sept

20. okt.

2. des.

21. apr,

5 juni
14. juli

25. åg.
4. okt,

10. nov.

7. marz

Postleib

IL b, Akureyri
Djiapivogur

IIL
Postleib

Reykjavik, Prestsbakki,

Djupivogur.

frå

Akureyri

frå

Djupa-
vogi

frå

Reykja-
vik

frå

Prests-
bakka

frå

Djupa-
vogi

frå

Prests-

bakka

I.

IL
III.

IV.

V.
VI.

VIL

10. apr.

23. mai
1. j^li

10. ag.

21. sept.

6. nov.

18. des.

30. apr
10. ji5ni

19. juli

28. åg.

7. okt.

22. nov.

12. jan,

27. marz
10. mai
•20. juni

30 ]m
9. sept.

21. okt.

13. des.

9, apr,

19. mai
29. juni

9. åg.

18. sept.

29. okt.

19. des.

22. apr.

2. jiini

12, juli

20. åg.

2. okt.

10. nov.

5. jan.

1, mai
11. juni

21. juli

28, åg.

10, okt
19. nov.

16. jan.

Frå endasto&vum péstleibarinnar leggur p6stur af

stab snemma niorguns hinn åkveSna fer&adag, ogbrjefa

me&taka hættir kL 8 kvoldinu fyrir. Komudagur p6sts

til og ferbadagur hans frå millistobvunum verSur ekki

nåkvæmlega til tekinn. |)eir »fyrstu« fer&adagar frå

niillisto&vunum, sem til eru teknir i hinni nåkvæmu

fer2)aåætlun, eiga einungis ab gefa i skyn, ab påstarnir

inegi jDar ekki lengur dvelja, en j^orf gjorist til ab af-

greiba l^å
åleibis og ab kynna almenningi jDann timaj

er meb vissu verbur tekib vib p6stsendingum å milli-

fitobvunura meb hverjura p6sti.

Aukapostarnir fara oftastnær daginn eptir ab abal-

p6sturinn frå Eeykjavik kemur å J)ann stab, hvaban

aukapéstur skal hefja ferb sina, og kcraa apturtilbaka

eptir s6larhrings dvol å endastab leibar sinnar, 1)6 svo

ab l)eir åvallt skul! nå abalpésti å apturleib hans um

hlutabeigandi p6ststobvar.
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Ah 6&ru leyti visast til hinnar nåkvæmu fer&a- 1872.

åætlunar postanna sem verba mun til eptirlits og leih- ^"j^^
beiningar å ollum poststo&um i landinu, og |)ar a& auki

ver&a latin til utbytingar hjå amtmonnunuin.

Islands stiptamt Reykjavik, 1, desbr. 1872.

Jnstitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 5. Decbr.

over Island, ang. Salg af Hnsebygninger paa

Yestmannoerne. Khavn den 5. Decbr. 1872. —
Isl. Kopib. 1872 Nr. 1069. TÆindi um stjornarmalefni fslands

III, S. 550-51.

Med behgl. Skrivelse af 5. Oktbr. sidsti, har Hr.

Stiftamtm. hertil indsendt et Andragende, hvori Tomt-

husmand Gufimundur Årnason af Ompuhjallar paa Vest-

mannoerne ansoger om, at han maa erholde Ejendomsret

over de af ham paa den det Offentlige tilhorende Lod

opforte nye Husebygninger, imod at han indbetaler i

Ombudskassen det Belob af 28 Rd., hvortil de Stedet

tilhorende og af ham ved Tiltrædelsen modtagne Byg-

ninger ved en den 17. Marts 1870 afholdt Taxations-

forretning ere blevne vurderede, samt imod at han som

hidtil svarer en aarlig Afgift af 32 Fisk efter Ka-

pitelstaxtens Pris paa Haardfisk i Grundleje for det

nævnte Hus,

I Anledning heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse for Andrageren tjenstl.

melde, at Ministeriet efter Omstændighederne tillader,

at saavel de nye Husebygninger som selve Grunden

med tilhorende Haveplads overdrages ham til Ejendom

imod at der til Godskassen erlægges en i Stedet radi-

ceret aarlig Afgift af 32 Fisk, som sikres ved en thing-

læst Forhæftelse, samt at der til bemeldte Kasse

indbetales de gamle Bygningers Værdi med 28 Rd,

XXI. B. 84
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1872. Jnstitsrainisteriets Skrivelse til Stiftamtmanden

ioTdIci^. over Island, ang. Boder for Overtrædelse af Ka-

rantænebestemmelser- Khavn den 10. December

1872. — Isl. Kopib. 1872 Nr. 1081. Tf&indi um stjornar-

malefni fslands III, S. 551—52.

I Anledning af en Foresporgsel fra Byfogden i

Reykjavik om en af Skibsforer A. B. Lassen af Kjo-

benhavn i Henhold til Stiftamtets Resolution af 23.

Febr. d. A. erlagt og af bemeldte Byfoged oppebaaret

Bode af 15 Rd. til Karantænevæsenet for en i Reykjavik

begaaet Overtrædelse af Frdg. 8. Februar 1805^), af

Karantænekommissionen sammesteds maa anvendes til

Dækning af Udgifter ved de iaar trufne Karantæne-

foranstaltninger, eller til hvilken Kasse Belobet i modsat

Fald vil være at indbetale, har Hr. Stiftamtm. i behgl.

Skrivelse af 24. Septbr. sidsti. udbedt Dem Ministeriets

Resolution i saa Henseende, idet De har henstillet, om

Belobet maa anvises til Indtægt for den islandske Lands-

kasse, eller om det maa anvises Karantænekommis-

sionen i det omhandlede Ojemed.

Foranlediget heraf undlader man ikke til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for Byfogden

tjenstl. at melde, at da det ved allerh. Resolution af

6. Juni 1851 ^) er fastsat, at Karantæneudgifter skulle

bestrides af vedkommende Amtsrepartitionsfond, antages

ogsaa Boder i Anledning af Overtrædelse af Karan-

tænebestemmelser at maatte tilfalde samme, og vil det

omspurgte Belob af 15 Rd. i Henhold hertil være at

indbetale til Sonderamtets Repartitionsfond.

17. Decbr. Justitsministcriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Friexemplarer af Rigsdags-

^) Lovsaml. f. IbI. VI, S. 691-719.

Lovsaml. f, Isl. XV, S. 109, jfr. S. 146-52.
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tidenden. KjobenhaYn den 17. Decbr. 1872. — 1872.

Isl. Kopib. 1872 Nr. 1096. Tibindi um stjornarmålefni fslands 17"^^^

III, S. 553.

Efter at man ifolge Hr. Stiftamtm.'s Begjæring i

behgl. Skriv, af 24. Septbr. sidsti. havde foranlediget

opsendt til Althingsbibliotheket med sidste Dampskib

i indeværende Aar de manglende 3 sidste Aargange

af Eigsdagstidenden, samt henstillet, om der maatte

kunne tilstaas Landshovdingsembedet et Friexemplar af

samme Tidende, har man gjennera Rigsdagens Bureau

modtaget Underretning om, at Thingenes Formænd have

billiget bemeldte Henstilling saaledes, at der fra inde-

værende Rigsdagssamling af gratis vil blive tilstillet

det nævnte Embedes Arkiv et Expl. af Tidenden.

Hvilket man ikke skulde undlade herved tjenstl.

at meddele Dem til behgl. Efterretning.

Montkonvention mellem Danmark og Sverrig la Decbr.

og Norge. Stockholm den 18. Decbr. 1872. —
Algreen-Ussings Lovsaml. for 1872, S. 553—60. (Kommis-

sorium af 1. Juni 1872 i Miniterialtidende for 1872 B, S. 285;

1. c. S. 431, 445-65 og 587). Jfr. Bekjendtgj. 26. Juni 1873

med Konvention og Noten.

Bekjendtgj orelse ang. danske Skibes Fritagelse 2b. Decbr.

for Ommaaling i forskjellige fremmede Havne.

Khavn den 23. Decbr. 1872. - Lovtidende for Kgr.

Danmark 1872, S. 513; Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1872, S. 561.

Efter Meddelelse fra Udenrigsministeriet er der

niellem den kgl. danske Regjering og den keiserlig

tyske Regjering truffet Overenskomst om, at danske

Skibe, der liave Registreringscertifikater udstedte i Hen-

hold til Lov af 13. Marts 1867 om danske Skibes Re-

gistrering, fra den J, Januar 1873 at regne ville være

34*
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fritagne for Ommaaling i de tyske Havne, idet hine

Certifikaters Angivelse af vedkommende Skibs Tons-

drægtighed dersteds vil blive tagen til Folge, ligesom

at paa den anden Side Skibe, der hore hjemme i det

tyske Rige, og som ere forsynede med Maalings-Certi-

fikater, udstedte paa eller efter den 1. Januar 1873,

ikke ville være underkastede Ommaaling i danske Havne,

men den i hine Certifikater angivne Tonsdrægtighed

vil her være at tage til Folge*

Tilsvarende Overenskomster ere tidligere blevne

trufne med Storbritannien, de forenede Stater i Nord-

araerika samt Osterrig-Ungarn, saa at danske Skibe, der

ere forsynede med de ovenfor nævnte Registrerings-

Certifikater, ikke ville være undergivne Ommaaling i

de nævnte Staters Havne, idet Certifikaternes Angi-

velse af Tonsdrægtigheden der vil blive anerkjendt.

Generaldirektoratet for Skattevæsenet den 23.

Decbr. 1872.

Decbr. BekjcDdtgjorelse ang. Portoen for Breve mellem

Danmark og Storbritannien og Irland. Ehavn

den 24. Decbr. 1872. — Algreen - Ussings Lovsamling

1872 S. 562. [Ved denne Bekjendtgjorelse fra 2. Postsekre-

tariat bringes til almindelig Kundskab, at der for frankerede

Breve til Storbritannien og Irland fra 1. Januar 1873 at regne

vil være at erlægge 10 Sk. pr. 3 Kvint istedenfor niil4 Sk., samt

at der fra samme Tidspunkt for ufrankerede Breve fra Stor-

britannien og Irland vil blive opkrævet 20 Sk. pr. 3 Kvint,

istedenfor som nu 24 Sk.]. — Jfr. Bekgj, 26. Sept. 1872 § 20

foran S. 455 og 462.

1873. Regnskabsoversigt over Islands Indtægter og

Januar. Udgifter i Eegnskabsaaret fra 1. April 1871 til

31. Marts 1872. Khavn den 4. Januar 1873. —
(Justitsministeriet). Isl. Forest. og Kesol. Protok. 1873 Nr. 1.

Ministerialtid. for Danmark 1873 B, S. 54-55 samt S. 56—68

(Ministeriets Bemærkninger til samme) og S. 69—70 (Bilag 1-3);
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Algreen-Ussings Lovsaml. 1873, S. 2-3; Ti&indi um stjornar- 1873.
målefni Islands III, S. 556—59; Skyrslur um landshagi å Is- 4. Januar.
landi V, S. 523-26, samt S. 527-47 (Justitsministeriets Be--

mærkninger i islandsk Oversættelse) og S. 47—49 (Fylgislgol

se ogsaa S. 550—52. Jfr. hermed Bekjendtgj. 4. Marts

1871, foran S. 48-59.

Denne i Justitsministeriet udfærdigede Regnskabsoversigt

over Islands Indtægter og Udgifter i Eegnskabsaaret fra 1. April

1871 til 31. Marts 1872 er ledsaget af forklarende Bemærk-

ninger, der alene ere affattede i det danske Sprog, med dertil

sig sluttende 3 Bilag Nr. 1—3, samt af et forudskikket allerh.

Eeskr. af 4. Januar 1873, hvorved den approberes, idet Justits-

ministeriet samtidig bemyndiges til at lade samme bringe til

almindelig Kundskab i Forbindelse med selve Reskriptet. I

Originalen (trykt hos Schultz) er der foruden de tre opforte

Rubriker tvende andre sideordnede Eubriker, der angive Be-

lobet af de henholdsvis i Jordebogskassen og Finanshovedkassen

skete Ind- og Udbetalinger, jfr, Ti&indi um stjornarmalefni fs-

lands III, S. 656—59, Disse maa imidlertid af Hensyn til

Pladsen udelades paa dette Sted.

Reikningsyfirlit yfir tekjur og utgj(3ld Islands

å reikningsårinu fra 1, aprilmån. 1871 til 31. marzm.

1872.

Tekjur,

2. gr. 1. ErfSafjårskattur og gjald

af fasteigaarsolum . , .

2, gjold fyrir leyfisbrjef og
veitingabrjef

3, nafnbotaskattur . . . .

4, tekjurafijenss^sluni . .

5. 15g|)ingisskrifara Jaun .

6, tekjur af umboBss^slu-
gjoldura

7, konungstmndir

8. logmannstoUur , , . . .

9. gjold af verzlun a Is-

landi

gjold af postskipinu . .

Yfir um . .

Fjarhags-
åætlunin.

Borgab alls.

rd. sk. rd. sk.

1,580. 555. 39

400. » 682. 64
250. n 155. 83

2,560. n 1,306. 33
32. 6 9. 27

970, n 100. »

3,550. )) 1,170. 26
356. i 104, 52

11,600. D 14,066. 50
994. 994. »

iy,I44. 86.
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1873.

4. Januar.

Handan ab . .

10. tekjur af konungsjor&um

11. gjaiduppiandvir&iseldra

jar&a o. fl

12. Jeigugjold

13. afgjald afjor&unniBelgs-

holti o. fi

14. ovissar tekjur (hjer eru

taldar meb sektir eptir

hinum almennu hegn-
ingarlogum)

3, gr. 1. Gjold uppi alJ)iDgiskosti].

2. onnur endurgjold . . . .

4. gr. Tillag lir rikissjébnum .

6borga&ar tekjur . .

Tekjur alls

aætluniu.
Borgab iiWb.

rd. sk. rd. sk.

22,292. 6 19,144. 86
12,080. » 7,070. 8

305. » 175. 58
103. » 103. p

74. » 64. 76

1,500. « 308. 73
5,500. « 3,387. 42
1,972 15 2,390. 45

49,006. * 49,006.

92,832, 21
E

81,651. 4
15,402. 12

Utgjold.

6. gr. Utgjold, er snerta d6ms-
målastjornina:

A. 1. laun embættism. . .

2. vibbot, talin sam-
kvæmt logum 2o.

marz 1870, 9. gr.

B. skrifstofufje o. s. frv.

C. onnur utgjold

7. gr. Utgjold, er snerta kirkju-

og kennslustjornina

:

A. 1. laun embættism. . .

2. vibb6t, talin sam-
kvæmt logum 26.

marz 1870, 9. gr.

B. fyrir umsj 6n (vib sk61ann)

og abstobarfje o. fl. . .

C onnur utgjold i l)arfir

andlegu stjettarinnar . .

D. onnur utgjold i l)arfir

hins lærba skola . . . .

Yfir um , .

Fjarhags-
aætlunin.

Utborgab
alls.

rd. sk. rd. sk.

23,181. 64 23,139. 2

2,884. » 2,843. 70
3,800. " 3,800.

3,629. 32 2,663. 8

13,500. » 13,500. I)

1,900. . 1,900. n

1,260. . 1,260. •

1,918. 72 1,908. 64

8,384. 8,205. 55

60,457. 72 59,220. 7
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Handan ab . .

8. gr. Eptirlaun

9. gr. Til kostna&ar vi& aH)iDg

10. gr. Til t)ess ab stofna hjålpar-

6j6&

11. gr. Til ^^mislegra 6vissra ut-

gjalda, sem uppå kunna
ab koma

Skuld til hjalparsjobsins . .

Utgjold alls . .

Fjårhags-
åætlunin.

rd. sk.

60,457. 72
11,000. »

12,000. -

5,000.

4,374. 45

92,832. 21

Utborgab 1873.

alls. 4, Januar.

rd. sk.

59,220. 7

10,750. 89

11,903. 27

550. n

4,198. 52

86,622. 7y

4,450. ^

91,072. 79

rd. sk.

Athugasemd. I jarbabokarsjobnmn 31. marz 1871 18,016. 30
Tekjur vib jarbabokarsjobinn samkvæmt fjar-

hagsåætlun 18,788. 52
Tekjur vib jarbabokarsjobinn, sem eigi eru å

fjårhagsåætlun og å ab borga ut aptur . 82,512. 79

Utgjold vib jarbabokarsjobinn

samkvæmt fjårhagsåætlun . . 72,683. 26
Utgjold vib jarbabokarsjobinn, sem

eigi eru å flårhagsåætlun og
sem verba endurgoldin aptur 21,640. 26

119,317. 65

94,323. 52

t jarbabokarejobnum 31. marz 1872 24,994. 13

Regnskabsoversigt over Islands Indtægter og

Udgifter i Regnskabsaaret fra den 1. April 1871 til

den 31. Marts 1872.

Indtægt.

§ 2. 1. Afgift af Arv og over-

dragne Ejendomme , . .

2. Gebyrer for Bevillinger

Budgettet.
lait

indgaaet.

Rd. Sk.

1,580. .)

400. »

Ed. Sk.

555. 39

682. 64

Overfores • . . 1,980. »1 1,238. 7
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1873.

4. Januar.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Overfort . . .

Rangskat
Syslernes Forpagtnings-

afgifter

Laugthingsskriverlon . ,

Administrerede Mand-
talsbogsindtægter . . . ,

Kongetiende
Laugmandstold ....
Afgifter af den islandske

Handel
Afgifter af Postdamp-

Indtægter af det kongel.

Jordegods

Afdrag paa Kjobesummer
for solgt Jordegods m. m.
Forpagtningsafgift . . . .

Afgifter af Jorden Belgs-

holt m. ra

Tilfældige Indtægter (her-

under Boder efter almin-

delig Straffelov

§ 3. 1. Refusion af Althingsom-
kostninger

§ 4.

2. Andre Tilbagebetalinger

Tilskud fra Statskassen

92,832. 21
Indtægts-Restancer

Samlet Indtægt

Budgettet
lait

indgaaet.

Kel. Ku. bie.

1,980. 1,238. 7

250. 155. 83

ti

U

32. 6 9. 27

970. 100. 1)

1 1 70

356. 104. 52

11,600. 14,066. 50

n QQi H

J 2,080. i> 7,070. 8

305. j> 175. 58
103. k 103.

. 74. t 64. IQ

1,500. H 303. 73

5,500. 3,387. 42
1,972. 15 2,390. 45

49,006. 49,006. »

81,651. 4
15,402. 12

97,053. 16

Udgift.
Budgettet.

lait

udbetalt. .

Kd. Sk. Rd. Slc

§ 6. Justitsministeriet vedk.:

23,181. 64 23,139. 2
2. Tillæg beregnet efter

Lov af 26. Marts 1870
§ 9 2,884. » 2,843. 70

Overfores . . . 26,065. 64 25,982. 72
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Overfort . . .

B* Kontorhold ru. ra. . . .

C. Andre Udgifter . . . , .

§ 7. Kirke- og Undervisnings-

ministeriet vedkommende:
A. 1. Lonninger

2. Tillæg beregnet efter

Lov af 28. Marts 1870
8 Q

B. Til Inspektion og Med-
hjælp m. ra

C. Andre Udgifter til Geist-

ligheden

D. Andre Udgifter til det

lærde Skolevæsen • *

§ 8. Pensioner

§ 9. Til Althingets Afholdelse .

§ 10. Til Henlæggelse til et Re-
servefond . . . . •

§11. Til nforudsete og tilfældige

Udgifter

Budgettet.

Kd. Sk.

26,065. 64
3,800.

3,629. 32

lait 1873.

udbetalt. 4. Jannar.

Kd. Sk.

25,982. 72
3,800. »

2,663. 8

13,500 13,500. •»

H 1 900 »

1,260. U 1,260. »

1,918. 72 1,908. 64

8,384. » 8,205. 55

11,000. n 10,750. 89

12,000. 11,903. 27

5,000. 550.

4,374. 45 4,198. 52

92,832. 21 «6,622. 79
4,450. »

n 91,072. 79

Skyldig til Reservefonden - . .

Udgift ialt . . . .

Ed. Sk,

Anm. Jordebogskassens Beholdning den 31. Marts
1871 18,016. 30

Budgetmæssige Indtægter vedJordebogskassen 18,788. 52

Versurindtægter ved sanime 82,512. 79

119,317. 65
Budgetmæssige Udgifter ved samme

72,683. 26

Versurudgifter ved samme , . • , 21,640. 26

94.323, 52

Jordebogskassens Beholdning den 31. Marts

1872 24,994. 13

A
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1873. Bekjendtgj oreise oin Ombytning af uopsigelige

'J^^' indenlandske Statsforskrivninger, som forrentes

ved Islands Jordebogskasse, med Konponsobliga-

tioner, samt om deres Optagelse i Indskrivnings-

bogen m. m. Khavn den 31. Januar 1873, —
Ministerialtidende for Danmark 1873 B, S. 72—75; Algreen-

Ussings Lovsaral, 1873, S. 20—22; Tf&indi um stjornarmålefni

Islands III, S. 560-62.

Augl^sing ura skipti å innlendum rikisskulda-

brjefum, sem eigi ver&ur sagt upp, og vextir eru borg-

abir a£ vi£) jar?)ab6karsj6b Islands, fyrir rentuklippinga-

skuldabrjef, og ura a& l)au verbi tekinupp i innskriptar-

b6kina, o. fl.

Meb fjårhagsstjornin verbur ab æskja l)ess, ab

innlend rikisskuldabrjef, sera eigi verbur sagt upp fra

eigandans halfu, og vextir eru borgabir af vib jarba-

båkarsjob Islands, og rentuklippingar ekki fylgja, verbi

feild ur gildi ab svo miklu leyti sera unnt er, skorar

hun å eigendurna, ab senda {)au til jarbab6karsj6bsins

åleibis hingab, til {)ess ab hofb verbi skipti å t)eim fyrir

rentuklippinga- skuldabrjef, sera åvallt hljoba uppå hand-

hafann, eba j^au verbi tekin upp i innskriptarb6k ])å,

sem til t)ess er ætlub i rikisskuldaskrifstofunni'i Kaup-

mannahofn.

Skipti verba ab eins hofb å rikisskuldabrjefunuoi

eba t)au tekin upp i innskriptarbåk svo heilura hundrab

rikisdolura skiptir. Minni skuldabrjef eba J)ab, sera er

fram yfir heil hundrub, verbur borgab eptir gangverbi

J)vi, sem å skuldabrjefin er sett å kaupmannahollinni

hjer l)ann dag, sem l)eim er hingab skilab.

Hin gomlu skuldabrjef, sem latin eru af hendi

samkvæmt J)essari åskorun, verba send fra jarbab6kar-

sjåbnum til £jarhagsstj6rnarinnar å kostnab rikissjobsins.

Ef ekkert er {)vi til fyrirstobu, ab skipti verba hofb a

skuldabrjefunum eba J)au tekin upp i innskriptarbok

eba borgub lit, verba hin n:^gu skuldabrjef eba inn-
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skriptarskirteini, sem gefin eru ut å donsku, sendhje&an 1873.

til jarbabokarsjo&sins å sama hatt, til J^ess Jjau verbi 31. Januar,

l^ar afhend hlutaBeigendum, e&a rå&stafanir gjor&ar til

Ipess ab borga lir sama sjoM iDab, seni gefib hefir verib

fyrir skuldabrjefin i peningum,

J>au rikisskuldabrjef, sem å a& hafa skipti å eba

sem a sA borga lit Sih ollu e&a nokkru leyti, verba a&

hljofia uppa handhafa e&a vera afsolu?) honum me& rjettu

moti, og ver()ur heimild ]5ess, sem afsalar, a& fylgja,

jjegar hennar J)arf vib. Ab obru leyti verbur l)ab ab

vera komib undir hverjum einum sjålfum, ab bæta å

eigin kostnab lir misferlura ]}eim å heimildum sinum,

sem koma fram vib ranns6knina i fjårhagsstjérninni, og

sem hun mun skyra j^eim fra, er sendi.

Meb tilliti til afnota innskriptarb6karinnar skal

leiba athygli manna ab Jdvi, sem hjer er sagt:

Fra J)vi5 hver eigandinn sje, skal vera skj^rt nå-

kvæmlega og lit i æsar. Sje hann eigi sjålfur fjårins

råbandi, verbur ab bæta l^vi vib, hver hafi mnråbin yfir

t'^i Og hver hafi yfirumsjonina. Sjerhver eigaudi getur

ab eins latib rita nafn sitt å einn stab i innskriptar-

bokinni og ab eins ått eitt innskriptarskirteini, sem

hvorki må afsala nje selja. Æski eigandinn ab auka

upphæb [)å, sem tekin er upp i innskriptarbokina,

getur hann sent jarbarbékarsjobnum aleibis hingab inn-

skriptarskirteini sitt åsamt {)eim skuldabrjefum, sem

bætzt hafa vib. Å sama hått getur hann sent t)ab

hingab meb Jpeim skilrikjum, sem meb t)arf, t)egar rikis-

skuldaforstjorinn å ab rita å ])B.I vottorb um breytingu,

som orbib hefir å umråbunum yfir J)vi, ån ^ess j^ab sje

orbib eign annars manns, t. a. m. ef fjarhaldsmabur faer

|)ab eigandanum i hendur, vegna Jdoss hann er orbiun

myndugur, eba t)egar gefa å ut n^tt innskriptarskirteini

sokum l)ess ab annar mabur verbur eigandi ab [)vi, an

[jess ab afsal eigi sjer stab, t. a, m. ef kona å skir-

teinib og hiin giptist, ekkja tekur vib oskiptu bui, eba

einarfi vib danarbui, eba ab sendingu I)egar mælzt er
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1873. til l)ess i afsalsbrjefi, seni hluta&eigandi skjalaritari hefir

31. Januar, stabfest, ab upphæb, sera ritub er i innskriptarbok, verbi

flutt yfir å annan nafngreindan eiganda i innskriptar-

bokinni. Æski nokkur aptur åmoti ab taka upphæb ut

ur innskriptarb6kinni, — en hun fæst ab eins i rentu-

klippinga-skuldabrjefum, sem eigi verbur sagt upp, og

sem avallt hlj6ba uppå handhafann — verbur hann ab

lata mann skila innskriptarskirteini sinu til rikisskulda-

skrifstofunnar i Kaupmannahofn, og skal hann hafa

gefib l)essum inanni tilhlybilega stabfest umbob til ])ess

ab skrifa undir eins og meb })arf i {)essu skyni i sjålfa

inuskriptarbékina og taka vib hinum nyju rentuklippinga-

skuldabrjefum i rikisskuldaskrifstofunni og kvitta fyrir

jDau. Fyrir hvert skuldabrjef skal borga 48 sk,, en

n^tt innskriptarskirteini fæst 6keypis. Jarbabokarsjob-

urinn må ekki, hvernig sem å stendur, borga vexti af

innskriptarskirteinunum å annan hått, en fjårhagsstjornin

hefir fyrir lagt samkvæmt innskriptarbokinni. Af inn-

skriptarskirteinura l^eim, sem gefin eru lit fyrir fje

opinberra stofnanna eba sjoba og sem eru mei'kt meb

stafnum C, verba vextirnir borgabir ut an ])qss ab inn-

skriptarskirteinin sjeu synd gegn kvittun l)es8 nianns,

sem stjorn stofnunarinnar hefir skyrt fjarhagsst6rninni

fra ab hafi heiraild til ]^ess ab taka vib voxtunura. Af

innskriptarskirteinum einstakra manna, sem merkt eru

meb stafflum D., verba vextirnir borgabir gegn kvittun

J)ess, sem råb hefir yfir fjenu, nema hann hafi bebib

um, ab {)eir verbi borgabir obrum, og verbur ab leggja

l)ess konar innskriptarskirteini fram i hvert skipti vib

jarbabokarsjobinn, til jyess ab borgun vaxtanna verbi

ritub å {)au, eba vottorb verbur ab fylgja meb kvittuninni

frå einhverju yfirvaldi um, ab annabhvort hafiyfirvaldib

sjålft ritab borgun vaxtanna å innskriptarskirteinib um
leib og vottorbib var gefib, eba ab J)ab hafi verib gjort

i viburvist yfirvaldsins. — I fyrstu stjårnardeild fjår-

hagsstj6rnarinnar, 31. dag januarm. 1873,
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1873.

Bekjendtgjorelse om Ombytning af uopsigelige 31. Januar,

indenlandske Statsforskrivninger, som forrentes ved Is- —
lands Jordebogskasse, med Kuponsobligationer samt om

deres Optagelse i Indskrivningsbogen m. m.

Da Finansministeriet maa onske at faa de fra

Kreditors Side uopsigelige indenlandske Statsforskriv-

ninger, som forrentes ved Islands Jordebogskasse og

ikke ere forsynede med Rentekupons, saavidt muligt

inddragne, opfordres Ejerne til at indsende dem gjen-

Dem Jordebogskassen til Ombytning med bestandig paa

Ihændehaver lydende Kuponsobligationer eller til Op-

tagelse i den Indskrivningsbog, som er indrettet i Stats-

gjældskontoret i Kjobenhavn.

Statsforskrivningerne kunne kun ombyttes eller

indskrives i hele Hundreder Rigsdaler. Mindre eller

overskydende Obligationsbelob indkjobes efter den paa

Indleveringsdagen her noterede Borskurs.

Forsendelsen mellem Jordebogskassen og Finans-

ministeriet af de i Henhold til denne Opfordring ind-

leverede gamle Obligationer sker for Statskassens Reg-

ning. Naar Intet er til Hinder for Ombytningen, Ind-

skrivningen eller Indfrielsen, ville de nye Obligationer

eller Indskrivningsbeviser, som udfærdiges i det danske

Sprog, ligeledes blive oversendte herfra til Jordebogs-

kassen for sammesteds at udleveres til de Vedkom-
mende, eller Foranstaltning fojet til Udbetaling af det

kontante Vederlag ved samme Kasse.

De Statsforskrivninger, som skulle ombyttes eller

ganske eller tildels indfries, maa lyde paa eller være

behorig transporterede til Ihændehaver, og Legitimation

for den Transporterende maa medfolge, hvor den beh5ves.

Det bliver forovrigt Enhvers Sag paa sin egen Bekostning

afhjælpe de Mangler i Henseende til hans Legiti-

ination, som maatte findes ved Undersogelsen i Finans-

ministeriet, og hvorom der herfra vil blive meddelt

Indsenderen Underretning.
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1873. Med Hensyn til Indskrivningsbogens Benyttelse

.Januar, gjores opmærksom paa Folgende:
^""^"^^

Ejeren maa være betegnet nojagtig og fuldstændig.

Kan han ikke selv disponere over Kapitalen, maa det

tilfojes, af hvem og under hvis Overtilsyn Kapitalen

bestyres. Enhver Ejer kan kun have ét Folium i Ind-

skrivningsbogen og kun ét Indskrivningsbevis, som

hverken kan transporteres eller afhændes, Onsker

Ejeren at foroge den indskrevne Kapital, kan han ind-

sende sit Indskrivningsbevis tilligemed de ny tilkomne

Obligationer gjennem Jordebogskassen, Paa samme

Maade kan han indsende det, ledsaget af de fornodne

Bevisligheder, naar det uden Overgang til en ny Ejer

skal forsynes med Statsgjældsdirektorens Paategning

om en foregaaet Forandring med Hensyn til Raadig-

heden over det, f. Ex. ved Udlevering fra Værgen til

den myndigblevne Ejer, eller naar der paa Grund af

en Forandring af Ejer uden Overdragelse, f. Ex. ved

Ejerindens Giftermaal, Enkens Overtagelse af et uskiftet

Bo, en enkelt Universalarvings Overtagelse af et Dodsbo,

bliver at udfærdige nyt Indskrivningsbevis, eller en-

delig naar en indskreven Kapital ved et notarialiter

attesteret Overdragelsesdokument begjæres overfort til

et Folium i Indskrivningsbogen for en anden navngiven

Ejer. Vil derimod Nogen uddrage en Kapital af Ind-

skrivningsbogen, hvilket kun kan ske i uopsigelige, be-

standig paa Ihændehaver lydende Kuponsobligationer,.

maa han lade sit Indskrivningsbevis indlevere i Stats-

gjældskontoret i Kjobenhavn ved en Mand, hvem han

har forsynet med behorig attesteret Fuldmagt til at

meddele de i denne Anledning fornodne Underskrifter

i selve Indskrivningsbogen og til at modtage og kvittere

i Statsgjældskontoret for de nye Kuponsobligationer,

for hvilke betales 48 Sk. pr. Stykke, hvorimod nyt

Indskrivningsbevis meddeles uden Betaling. Jordebogs-

kassen maa under ingen Omstændigheder udbetale Ren-

terne af Indskrivningsbeviserne anderledes, end det
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herfra er den overdraget overensstemmende med Ind-

skrivningsbogen. Af de for offentlige Stiftelsers eller

Indretningers Kapitaler udstedte Indskrivningsbeviser,

der ere betegnede med Litr. C, udbetales Renterne

uden Indskrivningsbevisernes Forevisning mod Kvittering

af den, der af Bestyrelsen opgives for Finansministeriet

som berettiget til Modtagelsen. Af Privates Indskriv-

ningsbeviser, der ere betegnede med Litr. D, udbetales

Renterne mod Kvittering af den Dispositionsberettigede,

med mindre anderledes af ham er forlangt, og dette

Slags Indskrivningsbeviser maa hver Gang fremlægges

ved Jordebogskassen til Renteafskrivning, eller ogsaa

maa der med Kvitteringen foJge en Attest fra en Ov-

righedsperson om, at Renterne ved Attestens Udstedelse

af ham eller i hans Overværelse ere afskrevne paa

Indskrivningsbeviset,

Finansministeriets 1ste Departement, den 31. Ja-

nuar 1873.

1873.

31. Januar.

Justitsministeriets Skrivelse til G-eneraldirek- s.Febr,

toratet for Postvæsenet, ang. Oprettelsen af en

Postexpedition paa Prestbakki. Khavnd. S.Febr.

1873, — Isl. Kopib. 1873 Nr. 77. Tibindi um stjornar-

målefni Islands III, S. 563—64; Ministerialtidende for Danmark

1873 B, S. 79.

Justitsministeriet undlader ikke herved tjenstl. at

meddele Generaldirektoratet for Postvæsenet, at Stift-

amtmanden over Island hertil har indberettet, at han

har ^set sig nodsaget til i Henhold til en ham dertil

af Ministeriet given Bemyndigelse at træffe den Modi-

fikation i Bekjendtgjorelse om Postvæsenet paa Island

af 3. Maj f. A., at Postexpeditionen i Skaptafells

Syssel, der efter bemeldte Bekjendtgj. vilde have været

at oprette paa Kirkjubæjarklaustur, istedet derfor hen-

lægges til Prestbakki.
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1873, Reglement, indeholdende nærmere Bestemmelser

^1^^ ang. det offentlige Regnskabs- og Oppeborsels-

væsen i Island. KhaYn den 13. Febr. 1873. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1873 Nr. 6. Lovtidende for Kgr.

Danmark 1873 Tillæg S. 1-7; Algreen-Ussings LovsamL 1873,

S, 42—49; Tl&indi um stjornarmålefni fslands III, S. 564-72.

Reglugjor?), sem hefir inni ab halda nåkvæmari

åkvarbanir um opinber reikninsskil og heimtingu opiu-

berra gjalda å Tslandi.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Til l)ess ab koma a betra skipulagi um opinber reikn-

ingsskil og heimtingu opinberra gjalda a Islandi, bj6bum

Vjer og skipum fyrir å [)essa leib:

1. gr, Årib fra nyjåri til n^jårs er reikningsar fyrir

gjaldheiratur f)ær til landsjoBsins, sera s^slumonnum og

bæjarf6getum og urabobsmonnum hinskonunglegajarbagoz

er triiab fyrir.

Breytingin fra reikningsåri J)vi, sem mi er, til [)ess

J)ab verbi talib fra nyjåri til nyjårs, verbur å l)ann bått,

ab hinn fyrsti reikningur, sem gjora skal til 31. desbr.j

nær yfir timabilib fra 1. april til 31. desbr. 1873.

2. gr. E-eikningana skal gjora innan loka februarm.

])ess års, sem i hond ferj og senda ])i i tvennu lagi

åsamt meb tilheyrandi fylgiskjolum hlutabeiganda amt-

manni åleibis til landshofbingja meb fyrstu p6stferb j^air

å eptir. I sama mund skal senda landf6getanum å fs-

landi endurrit af reikningunum ån fylgiskjala.

3. gr. Reikningshaldararnir skulu heimta saraan

gjold {)au, sera ^eim er truab fyrir, er l}au koma i

gjalddaga, og, ef ])Qs& {)arf vib, gjora råbstafanir til ab

J)au verbi tekin logtaki svo flj6tt sem verba må, sam-

kvæmt logum ^eim, sem um l)ab gilda.

4. gr, Gjoldin skal borga i jarbab6karsj6b fslands

eba abalfjehirzluna jafnobura og l)au verba heimt saraan,

og skal venjulega senda |)au meb fyrstu postferb, sera

fellur fyrir eptir ab jpau eru greidd reikningshaldaranum.
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Borgunin til a^alfjehirzlunnar ma fram fara met 1873,

avisun, sem stylub er jpannig, a!b domsmalastjornin geti 13. Febr.

rå&stafa& henni, og skal åvisunin hljo&a uppa verzlun-

arhus i Kaupmannahofn, sem almennt er ålitib areib-

anlegt. Ver&i ekki gengizt undir a& borga åvisunina

tå er hun er synd, e&a e£ hun verSur ekki borgub ut

i hond å gjalddegi, skal reikningshaldarinn grei&aupp-

hæbina i jar&abokarsjob Islands mel fyrsta posti eptir

B.I honum var sk^yrt fra l)essu.

5. gr. Sjerhverri J)eirri upphæb, sem borgub er i

.iarbabokarsjiBinn efea i abalfjehirzluna, skal fylgja brjef,

annabhvort til landfogetans a Islandi e&a domsmåla-

stj6rnarinnarj og skal i brjefinu telja upp ogsk^rafrå,

hverjar tekjugreinir i hluta&eiganda reikningi sje ætlazt

til ab verbi borgabar meb t)eirri upphæb, sem send er.

Um leib skal senda hlutabeiganda amtmanni åleibis til

landshofbingja sk^rslu um borgunina.

6. gr. Sje reikningshaldarinn ekki buinn ab borga

allar ]y8dr tekjur, sem taldar eru i reikningnum, skal

fortakslaust standa skil å {)vi, sem {)annig stendur eptir,

um leib og reikningurinn er sendur, neraa \}vi ab eins

ab heimild sje til l)ess ab telja upphæbina meb lit-

gjoldum sem utistandandi skuld um stundar sakir eba

fyrir fullt og allt; um borguu {)essa skal senda skyrslu

å sama hått, og getib er ab framan.
F

7. gr. Landshofbinginn skal samkvæmt erindis-

brjefi })vi, sem gefib er ut fyrir hann, hafa gætur å,

ab reikningshaldararnir uppfylli skyldur sinar meb til-

liti til t)ess ab borga inn gjoldin og gjora reikningana

i tækan tima, og skal hann gjora råbstafanir t)ær, sem

meb l)arf til J)essa,

8. gr. Ef reikningshaldari gjorir ekki reikning i

tækan tima, eba hann stendur i skuld eptir reikningi

teim, sem fram er kominn, må hann ekki halda åfram

afe heimta saman opinber gjold, fyr en hann hefir gjort

tilhlybilegan reikning eba borgab skuld sina,

XXI, B. ^35
-
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1873. J)egar l)annig er åstatt, skal landshoi&ingi annab-

13, Febr. hvort vikja hluta&eiganda fra embætti hans eta, syslu

um stundar sakir, e&a, ef {)a& kann a& l)ykja hagfelldara

i einstoku tilfelli, setja annan mann, til J)ess fyrst um
sinn å kostnab reikningshaldarans, a& heimta saman

gjold l)au, sem greiba ber å næsta eindaga, t. a.

skatta og gjold å næsta znaDDtals^ingi, landskuld å næstu

fardogum og fl.

9' gr. Eptir ab landfogetinn a Islandi hefir teki&

vi& endurritura ^eim af reikningununi, sem getib er um i

2. grein, skal hann rannsaka, hvort upphæ&ir l)ær, sem

tilgreint er i reikningunum a& sjeu borgaBar i jar&a-

bokarsj6&inn, sjeu i raun og veru komnar i sjo&inn, og,

ef meb jjarf, senda landshofBingja skyrslu um joab, sem

hann hefir koraizt ab ab å vanti i l)essu tilliti.

10. gr. UmboBsmenn hins konunglega jar&agoz

skulu nåkvæmlega heg&a sjer eptir hinum sjerstaklegu

erindisbrjefum, sem |)eim eru fengin, er l)eir taka vi&

umbobunum, a& \M leyti, er snertir umbobsstjorn og

heimting {)eirra gjalda, sem ]>eim er truab fyrir, og skil

å l)eim, bokfserslu og fl.

11. gr. Yfir tekjur af lestagjoldum samkvæmt

logum 15. april 1854 og af gjoldum t)eira, sera fyrir

er mælt um i tilskipun 26* febriiar 1872 um gjald a

brennivini og obrum åfengum drykkjum, skal reiknings-

haldarinn halda gjaldabok, sem hlutabeigandi amtmaBur

leggildir, og skal meB fyrstu postferB å hverju hålfa

missiri senda amtmanni ålei&is til landshofBingja endurrit

af henni, sem hefir inni ab halda nakvæma skyrslu um

gjold l)au, sektir og fl., sem heimt er saman å t)eim

årsfj6rBungi, sem liBinn er.

EndurritiB skal ])ar ab auki hafa inni ab halda

nåkvæmar uppl;^singar um borgun gjaldsins til lands-

sjobsins, og um, hvab mikib sje i sjobi a hverjum tima

hjå reikningshaldaranum, en |)aB skal åvallt låtib vera

sjer og eigi saman viB fje, sem hann sjålfur a, eba er



Keglem. aug. det offentl. Regnskabsvæsen paa Island. 547

i vorzlum hans, hvort sem einstakir menu eiga {)ab e&a

hit opinbera.

12. gr. Syslumennirnir og bæjarfégetarnir skulu

halda nåkvæmar abalreikningsbækur og gjaldabækur,

sem hlutabeigandi amtmabur loggildir; skulu l^ær vera

laga&ar eptir fyrimyndum t)eim, sem festar eru vib reglu-

gjorb J)essa, og skal i |)ær rita allt J)ab, sem borgab er

til t)eirra sem skiptaråbanda, uppbobshaldara og yfir-

fjarråbanda. pær skulu hafa inni ab halda nåkvæmar

upplysingar um, hvab er i sjobi å hverjum tima af |)essum

fjårmunum hjå hlutabeiganda embættismanni.

Af gjaldbokinni skal vib lok hvers missiris (30.

jiini og 31. desbr.) senda hlutabeiganda amtmanni åleibis

til landshofbingja fullkomna litskript fyrir [)ab missiri,

sem libib er.

Hlutabeigandi embættisraenn skulu gæta l)ess, ab

einnig fje ]iviy sem hjer ræbir um, sje ab ollu leyti haldib

lit af fyrir sig og eigi saman vib l)ab fje, sem ]}e\r

sjålflr eiga, eba er i vorzlum |)eirra, hvort sem einstakir

menn eiga l)ab eba hib opinbera.

13. gr. Landshofbinginn og amtmennirnir skulu

a umsjénarferbum sinum nakvæmlega rannsaka bækur

J)ær, sem nefndar eru i 11. og 12. grein, og skulu j)eir

J)å einnig låta s;^na sjer fje {)ab, sem å ab vera i sjobi

hjå embættismanninum samkvæmt l)vi, sem gjaldabæk-

urnar segja til.

Verbi |)ab uppskått vib sHka rannsokn, ab nokkur

embættismabur hafi sem skiptaråbandi talsverba peninga

i sjobi, skal landshofbingi eba hlutabeigandi amtmabur

eptir t)vi, sem å stendur, gjora råbstafanir til l)ess, ab

fje J)etta verbi åvaxtab a |)ann hått, sem hagfelldastur

er eptir kringumstæbunum.

Eptir |)essu eiga allir hlutabeigendur sjer J)egnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuholl, 13. dag februar-

månabar 1873.

1873.

13. Febr.

35*
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r 13. Pebr.
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Fyrirmynd fyrir abalreikningsbok yfir gjaldheimtur

Jjær, sem syslaraanninum i N. N. syslu er trnat fyrir

sem skiptarå&anda, uppbo&shaldara, yfirfjårrå&anda

o. s. frv.

Dånarbui& eptir N. å N. N.

Tekjur.

taS,
Hvenær Hver tekjugrein sem a Nær Upp-
fallib til. fyrir sig. Sit borgat). hæ&in.

borga.

1874.

febr. 5.

marz 12.

april 13.

juni 11.

Fundi& 1 peningum,

t)egar bui& var skrifa?)

^PP • •

Skuldakrofur busins,

sem sagt var ti], pegar

t)a& var skrifa& upp

:

a) hjå Å. å N., sam-
kvæmt skuldabrj.

11. juDi 1868 . .

b) hjå B. å O., sam-
kvæmt vebskulda-

brjefi 11. juni 1872
c) hjå C, ån skulda-

brj efs

UppbobsverS fyrir laus-

afje busins ......

Fyrir jor&ina N. i P.,

som biiib å

Vextir af skuldabrj.,

a., fra 11. junil873,

3 af hundraSi . . • .

Vextir af ve&skulda-

brjefinu, b., frå 11.

juni 1873, 3 af hdr.

Tekjur als , . •

rd.

24

100

150

20

430

500

sk.

13

28

11

48

1874,

febr. 5.

juni 11.

- 11.

april 15.

juni 16.

~ 11.
ve&-

Iskuldabrj.,

igefib s. d.

fyrir

400 rd.

juni 11.

- 11.

rd.

24

100

150

20

430
100

831

sk.

13

n

28
»

48

89

4

4

I

I
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Dånarbiiib eptir N. N. å N. N.

Utgjold.

Dagur. Fylgiskjal nr.
Hver utgjaldagrein

fyrir sig.

Upp-

1874,
febr. 5.

mai 14.

— 24.

juni 16.

Uppskriptar-
békin, 5 bis,

Fylgiskjal nr. 1

nr.2

— nr. 3

juni 25. Skiptabokin,

13. bis.

sbr. fylgiskjal

nr. 4

Skiptabokin,

13. bis.

Borgab fyrir fram uppi
greptrunarkostnab . . ,

Hjuakaup
Skattar og gjold, borgub
å manntalst)ingi , . . .

Dppbobskostnabur eptir

reikningi innkollunar-

nianns

Eptirstobvar af greptr-

unarkostnatJi

Skipta^jold ..... . .

1/2 af bundrabi i erf&a-

fjårskatt

Skuld busins tii C, sam-
kvæmt skuldabrjefi, 13.

ågust 1870
Lagt ut til erfingjanna

i peningum:
a) til sonarins D.
b) — — E..

^c) — dotturinnar F. .

I ve&skuldabrjefinu 11.

jiini 1874 me&tilheyr-

andi voxtuin, Safhdr,,

a) til sonarins D. 200
rd. 72 sk,

b) til sonarins E. 200
rd. 72 sk.

Utgjold alls . . ,

rd.

10
24

17

m •

sk.

n

57

35 24

15 36
25 16

5 43

25

157
157

358

831

75
75
51

89

1873.

13. Febr.

Athugasemdir vi& fyrirmynd t)essa.

1) Sjerhvert dånarbu e6a hvert annab bti, sem

skiptarjetturinn tekur til me&fer&ar, skal rita å sjer-

stakt bla& i l)essari abalreikningsbok, og eins allt
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1873. geymslufjej ))armeb talib fje omyndugra, sem annabhvort

.Febr. um stundar sakir er låtiS vera i vOrzlura yfirfjårrå&anda
^^"^

vj^ lok skiptanna, e5a af 6&rum åstæBum er fengi&

s;^sluiuanni til geymslu, og somulei&is oli uppbob, er

eigi snerta bu, og J)ar sem hann er innkollunar-

ma&ur.

2) Tekjurnar skal rita i aSalreikningsbokina jafn-

skjott og reikningshaldaranum verbur kunnugt um|)ær;

|)annig skal innfæra ]^a.nu dag, er biiib var skrifab upp,

{)au skuldabrjef og abrar skuldakrofun sem J)å er sagt

tilj o. s. frv, Aptur å m6ti er J)ab vitaskuld, ab J)å fyrst

skal rita tekjurnar x hinn annan dålkinn, pegar pær eru

goldnar, t. a. m, t)egar skuldakrofur busins eru borg-

abar eba |)egar innkollunarmabur vib uppbobib greibir

skiptaråbanda j)ab fje, sem fekkst vib uppbobib.

3) Å {)ab blab i abalreikningsb6kina, Jjar sem upp-

bob er fært inn, skal jpegar rita jjab, sem goldib er i

reibupeningum vib sjålft uppbobib, og hvab eina, sem

verbur borgab, skal jafnébum færa inn. Å gjalddegi

skal leggja vib i abalreikningsbåkina, {)ar sem uppbobib

stendur, skrå yfir {)a&, sem enn er 6borgab af uppbobs-

peningum.

4) Fyrir innan strikib bæbi tekjumegin og utgjalda-

megin skal rita tekjur l)ær og utgjold, sem eigi eru

greidd i reibupeningum, t. a, m. t>egar nokkub af kaup-

verbi fyrir fasteigu er borgab meb {)vi ab gefa lit skulda-

brjef, og skuldabrjefib vib fjeskipti verbur lagt ut til

erfingja eba til {)eirra, sem eiga skuld hjå biiinu, —
tegar krofur busins og skuldir eru låtnar ganga upp,

hvab i m6ti obru, o. s. frv.
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Fyrirmynd fyrir gjaldabok yfir gjaldheimtur|)ær, 1873.

sem syslumanninum i N, N, s;^8lu er trua& fyrir sera 13. Febr.

skiptarå^)aiida, uppbobshaldara, yfirfjårrå&anda o. s. frv.

Dagur. Hver tekjugrein fyrir sig.

Smbr.
a^)alreikn-

ingsbokina,

blab.

1874,
jan. 1.

febr. 1.

marz 6.

april 15.

— 20.

juni 11.

juni 16.

I sj6bi

|)aé, sem fekkst vib upp-
bobib å lausafje i dånar-
biiinu eptir N. N

{)ab, sem fekkst vi& upp-
boBi& å lausafje i dånar-
biiinu eptir O. O

Borgub skuld C^'s til dånar-
busins eptir O. a N. . . .

Borgub skuld G. 's til danar-
biisius eptir P. å R. . . .

Borgub skuld A.'s til dånar-

busins eptir N. N., sara-

kvæmt skuldabrjefi uppå
100 rd., meb voxtum fra

11. juni f. å

Borgub skuld B.*s til danar-

biisins eptir N. N., sam-
kvæintve&skuldabrjefiuppå

150 rd. me& eins ars

voxtum
Borga& af S. uppi kaupver&ib

fyrir jor&una N. i P. . . .

{>a?), sem fekkst vib upp-
bobib å lausafje i dånar-
biiinu eptir N. N
Tekjur alls fra 1, januar

til 80. jiini

Utgjoldin dregin fra . . .

f sj6&i 1. jiili 1874 . . .

1.

Upp-
hæ&in.

rd.

95

4. 67

6. 190

1. 20

3. 36

103

154

100

430

1198

sk.

66

82

80

48

315

28

16

17

95
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1873.

13- Febr.
Dagnr. Hver utgjaldagrein fyrir sig.

Smbr.

aSalreikn-

ingsbokiné,

blab.

1874,

mai 14,

— 16.

— 24.

27.

juni 16.

- 25.

UtborgaS hjuakaup i danar-
biiinu eptir N. N. ...

Utborgab hjuakaup i dånar-
biiinu eptir O. O

Skattur og gjold a mann-
talsj)ingi, idånarbiiinu eptir

Skattur og gjold å mann-
tals})ingi, i dånarbuinu eptir

Skattur og gjold å mann-
talsj^ingi, i dånarbuinu eptir

P. å R
Uppbo()sko8tnabur i dånar-

buinu eptir N. N. . . . . .

GreptrunarkostnaSur i dånar-
buinu eptir N, N

Skiptakostna^iur i dånarbuinu
eptir N. N

/s af hundra&i i erffeafjar-

gjald i dånarbuinu eptir

N. N.
;

Til liikningar skulda i dånar-
buinu eptir N. N

Til erfingja i dånarbuinu eptir

N. N
Utgjold alls frå 1, januar til

30. juni

1.

3.

1.

4.

Upp.
hæt)in.

rd.

24

15

sk<

17

19

24

57

83

3. 25 13

1. 35 24

1. 15 36

25 16

5 43

25 )}

674 9

827 17

Athugasemd vi& fyrirmynd {)essa,

Gjaldab6kina skal gjora upp og telja allt saraan

fyrir hvert missiri, 30. juni og 31. desbr., og skal J)ar

å eptir rita {)a&, sem er i sjoSi, sem fyrstu tekjugrein

fyrir næsta missiri, anna&hvort 1. jiili e&a 1. januar.
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Reglement, indeholdende nærmere Bestemmelser 1873.

angaaende det offentlige Regnskabs- og Oppeborsels- 13. Febr.

væsen i Island.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Til Fremme

af en bedre Orden med Hensyn til det offentlige

Regnskabs- og Oppeborselsvæsen i Island byde og

befale Vi, som folger:

§ 1, Kalenderaaret er Reguskabsaar for de Sys-

selmændene og Byfogderne samt Administratorerne af

det kgl. Jordegods betroede Oppeborsler til Lauds-

kassen.

Overgangen fra det nuværende Regnskabsaar til

Kalenderaaret sker saaledes, at det forste Regnskab,

der bliver at aflægge til 31. Decbr., omfatter Tids-

rummet fra 1. April til 31. Decbr. 1873.

§ 2. Regnskaberne bør aflægges inden Udgangen

af det folgende Aars Februar Maaned og, aff'attede in

duplo med tilhorende Bilag, gjennem vedkommende

Amtmand tilstilles Landshovdingen med den forste

derefter faldende Postleilighed. Samtidig bor der til-

stilles Landfogden i Island Afskrifter af Regnskaberne

uden Bilag.

§ 3. Regnskabsforerne bor opkræve de dem be-

troede Oppeborsler ved disses Forfaldstid og i fornodent

Fald snarest muligt foranstalte dem inddrevne ved Ud-

pantning i Overensstemmelse med de desangaaende

gjældende Lovbestemmelser.

§ 4. Afgifterne bor indbetales til Islands Jorde-

bogskasse eller Finanshovedkassen, efterhaanden som

de opkræves, og i Reglen forsendes med den forste

Postleilighed, der falder, efterat de ere blevne ind-

betalte til Regnskabsforeren.

Indbetaling til Finanshovedkassen kan ske ved en

til Justitsministeriets Ordre udstedt Anvisning paa et

bekjendt solid Handelshus i Kjobenhavn. Bliver en

saadan Anvisning ikke ved dens Forevisning akcepteret
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1873. eller ved Forfaldstid ikke prompte indfriet, bor Regn-
13. Febr. skabsforeren indbetale Belobet til Islands Jordebogs-

kasse med forste Post, efterat han herom har mod-

taget Underretning.

§ 5. Ethvert Belob, der indbetales i Islands Jorde-

bogskasse eller Finanshovedkassen, bor være ledsaget

af en Skrivelse henholdsvis til Landfogden i Island

eller Justitsministeriet, indeholdende en specificeret For-

klaring om, hvilke Indtægtsposter i det paagjældende

Regnskab der agtes berigtigede ved det indsendte Be-

lob, Samtidig bor der om Indbetalingen gjennem ved-

kommende Amtmand ske Anmeldelse til Landshov-

dingen.

§ 6. Naar nogen Del af de i et Regnskab op-

forte Indtægter ikke forinden maatte være bleven ind-

betalt af Regnskabsforeren, bor det saaledes Resterende,

forsaavidt der ikke haves Hjemmel til midlertidig eller

endelig at fore Belobet til Udgift som Restance, ufra-

vigelig berigtiges ved Regnskabets Indsendelse, og bor

der om denne Indbetaling ske Anmeldelse paa foran-

forte Maade.

§ 7. Landshovdingen bor i Henhold til den ham

meddelte Instrux have Indseende med, at Regnskabs-

forerne opfylde deres Pligter med Hensyn til Afgifternes

Indbetaling og Regnskabernes Aflæggelse i rette Tid,

og træfi'e de i saa Henseende fornodne Foranstalt-

ninger.

§ 8. En Regnskabsforer, der ikke aflægger Regn-

skab i rette Tid, eller hvem der ifolge aflagt Regnskab

befindes at paahvile en uberigtiget Saldo, maa ikke

vedblive at opkræve de ofi'entlige Afgifter, forinden han

har aflagt behorigt Regnskab eller betalt sin Gjæld.

Landshovdingen har i slige Tilfælde enten at sus-

pendere den Paagjældende fra sit Embede eller Be-
stilling elierat konstituere en Anden, hvis saadant i et

enkelt Tilfælde maatte findes mere hensigtsmæssigt, til
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paa Regnskabsfdrerens Bekostning forelobig at opkræve 1873.

de til næste Termin forfaldende Afgifter, saasorn Skatter 13. Febr.

og Afgifter paa næste Mandtalsthing, Landskyldsafgifter
"^""^^

til næste Fardag m. ra.

§ 9. Landfogden i Island bor efter at have mod-

taget de i § 2 ommeldte Afskrifter af Regnskaberne

undersoge, om de Belob, der i Regnskaberne angives

at være indbetalte i Jordebogskassen, i Virkeligheden

ere indkomne, og i modsat Fald til Landshovdingen

gjore en Anmeldelse om de i denne Henseende fore-

fundne Mangler.

§ 10. Administratorerne af det kg]. Jordegods

bor holde sig de dem ved Tiltrædelsen af deres Be-

stillinger givne særlige Instruxer noje efterrettelige med

Hensyn til Godsernes Forvaltning og Opkrævelsen af

og Rigtighedsaflæggelse for de dem betroede Oppe-

bSrsler, Bogforing over disse m. m.

§ 11. Over Oppeborslen af Læsteafgifter ifolge

Lov af 15. April 1854 og af de i Forordning om Af-

gift af Brændevin og andre spirituose Drikkevarer af

26. Februar 1872 omhandlede Afgifter bor Regnskabs-

foreren holde en af vedkommende Amtmand autoriseret

Kassebog, af hvilken der med den forste i hvert Fjer-

dingaar afgaaende Postleilighed gjennem Amtet skal

tilstilles Landshovdingen en Afskrift, indeholdende noj-

agtig Forklaring om de i det forlobne Fjerdingaar oppe-

baarne Afgifter, Boder m. v.

Afskriften maa tillige indeholde nojagtig Oplysning

om Afgiftens Indbetaling til Landskassen og om, hvad

der til enhver Tid er i Behold hos Regnskabsforeren,

hvilket altid bor holdes afsondret fra dennes egne og

fra andre i hans Værge værende private og offentlige

Midler.

§ 12. Sysselmændene og Byfogderne bor holde

nojagtige, af vedkommende Amtmand autoriserede Ho-

vedboger og Kasseboger , indrettede efter de dette
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1873. Reglement vedfojede Skemata, hvori indfores samtlige

13. Febr. de Belob, der indbetales til dem som Skifteforvaltere,

**^"^"*^Auktionsforvaltere og Overformyndere, De bor inde-

holde nojagtig Oplysning om, hvad der af disse Midler

til enhver Tid er beroende hos vedkommende Embeds-

mand.

Af Kassebogen bor der ved Udgangen af hvert

Halvaar (30. Juni og 31. December) gjennem vedkom-

mende Amtmand tilstilles Landshovdingen en fuld-

stændig Udskrift for det forlobne Halvaar.

Det bor af de paagjældende Embedsmænd iagt-

tages, at ogsaa de heromhandlede Midler holdes strængt

afsondrede fra deres egne og fra andre i deres Værge

værende oflFentlige og private Midler.

§ 13. De i §§ 11 og 12 omhandlede Boger bor

af Landshovdingen og af Amtmændene paa deres In-

spektionsreiser noje efterses, og bor de da tillige

lade sig forevise den kontante Beholdning, som ifolge

Kassebogernes Udvisende skal findes i Embedsmandens

Værge.

Skulde det ved saadant Eftersyn befindes, at nogen

Embedsmand i Egenskab af Skifteforvalter sidder inde

med betydelige Beholdninger af rede Penge, vil efter

Omstændighederne Landshovdingen eller vedkommende

Amtmand have at træffe Foranstaltning til, at saadanne

Pengemidler blive frugtbargjorte paa den efter For-

holdene hensigtsmæssigste Maade.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 13. Februar

1873.
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Skema til Hovedbog for de Sysselmanden i N. N. 1873.

Syssel i hans Egenskab af Skifteforvalter, Auktions- 13. Febr.

forvalter, Overformynder m. v. betroede Oppeborsler,

Dodsboet efter N. N. af N. N.

Indtægt.

Naar
opstaaet.

Indtægtens Betegnelse.
Skal
ind-

komme.

Naar den er

indbetalt.
Belob.

1874,

Febr. 5.

Marts 12.

April 13.

Juni 11.

Rede Penge forefundne

ved Registreringen .

Boets Tilgodehavende

opgivet ved Regi-
streringen :

a) hos A. i N. ifolge

Gjældsbevis af 11

Juni 1868 . . •

b) hos B. i O. ifolge

Panteobligation af

11. Juni 1872
c) hos C. uden skrift-

ligt Bevis .

Auktionsbelobet for

Boets Losore

For den Boet tilhor

Jord N. i P. • m 9

Renter fra 11. Juni

1873 af Gjældsbevis
Litr. a, 3 pCt, , .

do. do. af Panteobliga-

tionen Litr. b, 3 pCt

Summa Indtægt

Rd.

24

100

150

20

430

500

13

1874,

Febr. 5.

Juni 11.

n

28

48

April 15.

Juni 16.

— 11.

Udstedt
Pante

-

|obligation

s. D. paa
400 Rd.

Kd,

24

100

150

20 »

430 28

100

Juni II.

li

13

831

48

89
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1873.

13. Febr.

Dodsboet efter N. N. af N. N.

Udgift.

Datum. Bilag Nr. Udgiftens Betegnelse. 1 Belob.

1874,

Febr. 5.

Maj 14.

— 24.

Juni 16.

— 25.

Registrerings-

protok. pag. 5.

Bilag Nr. 1.

— Nr. 2.

— Nr. 3.

Skifteprotok

pag. 13.

Jfr. Bilag Nr. 4

Skifteprotok

pag. 13.

Forskud paa Begravel-

sesomkostninger . , .

Tyendeloa
Skatter og Afgifter be-

talte paa Mandtals-
thinget

Auktionsorakostn efter

Inkassators Regning .

Rest paa Begravelses-

omkostninger

Skifteorakostninger . . .

1/2 pCt. Arveafgift . . .

Boets Skyld til C. ifolge

Gjældsbevis af 13, Au-
gust 1870

Udlagt i Arv kontant:

a) til Sonnen D. . . .

b) — — E. . . .

c) — Datteren F, , . .

Do. i Panteobligationen

af 11. Juni 1774 med
vedhængende Rente 3

pCt.
a) til Sonnen D. 200

Rd. 72 Sk.

b) til Sonnen E. 200
Rd. 72 Sk.

Summa Udgift. . .

Rd. li

10
24

17

35

15

25
6

25

157

157

358

57

24

36
16

43

75

75
51

831 89

Anmærkninger til foranstaaende Sl;ema.

1) Ligesom ethvert Dodsbo eller ethvert andet Bo,

der kommer under Skifterettens Behandling, saaledes

bor ethvert Depositum, derunder ogsaa indbefattet de
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Umyndiges Kapitaler, der enten midlertidig forblive i 1873.

Overformynderiets Værge ved Skifteslutning eller af 13. Pebr.

andre Grunde deponeres hos Sysselmanden, saavelsom~~""^^^^

enhver Auktion udenfor Boer, hvorved han fungerer

som Inkassator — have sit særskilte Folium i nær-

værende Hovedbog.

2) Indtægten indfores, saasnart den kommer til

Regnskabsforerens Kundskab; saaledes bor i Boer under

Registreringens Dato indfores de Gjældsbreve eller

andet Tilgodehavende, som da opgives, osv. Derimod

fores den anden Rubrik paa Indtægtssiden selvfølgelig

forst, naar Indtægten oppebæres, altsaa f. Ex. naar

Boets Tilgodehavende indbetales, eller naar Inkassator

ved Auktionen indbetaler Auktionsbelobet til Skifte-

forvalteren,

3) Paa de særskilte Folia over Auktioner indfores

strax, hvad der kontant betales ved selve Auktionen,

ligesom enhver Indbetaling indfores efterhaanden, som

den sken Paa Forfaldsdagen fremlægges til Foliet en

Fortegnelse over de endnu restererende Auktions-

belob.

4) Indenfor Linien fores saavel paa Indtægts- som

Udgiftssiden de Indtægter og Udgifter, som ikke bestaa

i rede Penge, f. Ex. naar Andel af en Kjobesum for

«n fast Ejendom berigtiges ved Udstedelsen af en Obli-

gation og denne derefter paa Skiftet udlægges enten

til Arvinger eller Kreditorer, naar Likvidation finder

Sted af Boets Tilgodehavende og Skyld o. s. frv.
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13. Febr.
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Skema for de Sysselmanden i N. N. Syssel i

hans Egenskab a£ Skifteforvalter, Auktionsforvalter,

Overformynder ra. v. betroede Oppeborsler.

Datum. Indtægtens Betegnelse.
Jfr. Hoved

bogen
fol. . , .

1874,
Jan. ].

Febr. 1.

Marts 6.

Aprill5.

— 20.

Juni 1 1

.

16.

Kassebeholdning

Auktionsbelob for Losore-

auktionen i Dodsboet efter

Auktionsbelob for Losore-

auktionen i Dodsboet efter

O. O
Indbetalt af C. hans Gjæld

til Dodsboet efter O. i N.

Indbetalt af G. hans Gjæld

til Dodsboet efter P. i E.

Indbetalt af A. hans Gjæld

til Dodsboet efter N. N.,

efter Gjældsbevis, stort

100 Rd. med Rente fra

11, Juni f. A
Indbetalt af B. hans Gjæld

til Dodsboet efter N. N.,

efter Panteobligation, stor

150 Rd. med 1 Aars Rente

Indbetalt af S. Afdrag paa
Kjobesummen for Gaarden
N. i P

LosoreauktionsbelobetiDods-

boet efter N. N

lait Indtægt fra 1. Januar
til 30. Juni

Herfra Udgiften . .

Kassebeholdning 1. Juli 1874

- 4.

6.

— 1.

3.

Belobet.

Kd.

95

67

190

20

36

66

82

103

154

80

48

4

V
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Datnm. Udgiftens Betegnelse.
Jfr. Hoved

bogen
fol. . . .

Belobet

Ed.

1874,
Ai"oT 1 AIVLaj 14* UaDetait lyenaeion i uous*

boet efter N. N fol. 1 24
— 16. Udbetalt Tvendeion i Dods-

boet efter 0. — 3 15 24
— 24. Skat og Afgift paa Mand-

talsthinset i Dodsboet efter
O i AT — 1. 17 57_ — Skat 02 Afeift paa Mand-
talsthinget i Dodsboet efter

^^^^^ ^^^^ ^ ™ — 4. 19 83
— 27. Skat 02 Afffift Daa Mand-

talsthinffet i Dodsboet efter

P. i R — 3. 25 13
Juni 16. Auktionsorakostn. i Dods-

boet efter N. N - 1. 35 24
— 25. Begravelsesoinkostn. i do. . — 1. 15 36— 25 16

^/a pot. Arveargitr i uo. . .

25
674 9

lait Udgift fra 1. Jan.

til 30. Juni 882 17

Anmærkning til foranstaaende Skema.

Kassebogen afsluttes og opsummeres hvert Halv-

aar, henholdsvis den 30. Juni og 31. December, og

overfores derefter til næste Halvaar den tilstedeværende

Kassebeholdning som 1ste Indtægtspost, henholdsvis

under 1. Juli og 1. Januar.

1873.

13. Febr.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 18. Pebr.

over Island, ang. Sporgsmaal om Fritagelse for

Læsteafgift af Hvalfangerskibe. Khavn d. 18. Febr.

1873. — Isl. Kopib. 1873 Nr. 93. Tf&indi ura stjornar-

malefni fslands III, S.. 575.

XXI. B. 36
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1873. Efterat Justitsministeriet ved Skrivelse til Amt-
. Febr manden over Islands Nord- og Ostamt af 8. Decbr.

"^""^^ISTl bl. A. havde resolveret, at der efter Omstændig-

hederne ikke vilde være at instituere Tiltale mod en

hollandsk Hvalfanger, Bottemann, for Overtrædelse af

den islandske Handelslovgivning, imod at han erlagde

Læsteafgift af det paagjældende Fartoj, har bemeldte

Embedsmand, næst at fremsende en Anvisning til Be-

rigtigelse af nysnævnte Afgift, i vedlagte Skrivelse med

Bilag udtalt det som særdeles onskeligt, om der som

Opmuntring for Skibsforer Bottemann til at vedblive

sin Hvalfangst, der for en stor Del kommer Indbyg-

gerne tilgode, indtil videre kunde tilstaas ham Afgifts-

frihed for de til Fangsten benyttede Skibe.

Medens der nu vel ikke kan være Tale om at

udvirke en saadan Fritagelse for nogen Enkeltmand

eller i et saadant Omfang, har Ministeriet taget under

Overvejelse, om der ikke i Almindelighed kunde gjores

Noget f r at bode paa den uheldige Omstændighed, at

Handelslovgivningens strænge Overholdelse ligeoverfor

Hvalfangere vil medfore, at det ikke kan svare Reg-

ning for dem at gaa ind til Island og der sælge de

afspækkede Hvalers Kjød, som for de fattige Islændere

har stor Næringsværdi, medens det plejer at kunne

kjobes for overordentlig billig Pris, hvilket selvfolgelig

kun kan ske ad Lovgivningsvejen.

Forinden imidlertid videre foretages, skulde man

herved tjenstl. udbede sig Hr. Stiftamtmandens behgl.

Ytringer om, hvorvidt der efter Deres Skjon maatte

være Foje til at foranledige, at der til Forelæggelse

for det i Sommer sammentrædende Althing blev ud-

arbeidet Forslag til et Lovbud, hvorved de Skibe, der

bringe Hvalkjod til Land, for der at afsættes, fritages

for Læsteafgift. — Med Svaret bedes Bilagene tilbage-

sendte.
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Jnstitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Yestamt, angaaende Sporgsmaal om

et Fattiglems Forsorgelseskommune. Khavn den

18. Febr. 1873. - Isl. Kopib. 1873 Nr. 91. Ti&indi

uin stjornarmålefni fslands III, S. 573-74.

Efter Modtagelsen af Hr. Amtm.'s behgl Betænk-

ning af 31. Oktbr f. Å. over et hertil indkorainet An-

dragende, hvori Repstyrer i Broddanes Rep inden

Stranda Syssel, Jon Magnusson, indanker til Justits-

ministeriets Afgjorelse en af Dem under 2'-^. Septbr.

1S71 afgiven Resolution i), hvorved Bergur Sakariasson

^) Amtets Resolution er i Oversættelse saalydende:

»Efter at Eepstyreren i Kirkjubol Rep havde indanket

til Amtet en af Hr. Syssehnanden under 6. Februar d. A.

afgiven Resolution, der bestemmer, at Bergur Sakarfasson

af llUt i KollafjSr&ur med Kone og Bom er forsorgelses-

berettiget i bemeldte Rep, anmodede Amtet Dem om at

meddele nærmere Omlysning om, hvorvidt den ommeldte

Bergur Sakariasson nogensinde havde begjært eller mod-

taget Understottelse af Fattigvæsenet for sig og sin Fa-

milie, og har De derefter i behgl. Skrivelse af 13. Juli

sidstl. meddelt, at den Paagjældende vel aldrig hidtil har

modtaget eller begjært Pengeuriderstottelse af Fattigvæsenet,

idet han har slaaet sig igjennem med sin Familie ved Hjælp

af den Understottelse, der er bleven ham ydet af Slægt-

ninge og Venner, men at han derimod har været i For-

legenhed med at skaffe Opholdssted til sig og sin Familie,

og at han i den Anledning oftere end én Gang er tyet til

Repstyreren i Broddanes Rep, hvor han har anset sig at

være forsbrgelsesberettiget, ligesom ogsaa saavel han selv

som Repstyreren i bemeldte Rep har andraget paa, at

Sporgsmaalet om hans Forsorgelseshjem maatte blive af-

gjort.

Skjondt nu Bergur Sakariasson efter det Anforte endnu

ikke har begjært Fattigunderstottelse, maa Amtet, da han

ikke har kunnet komme ud af det uden at soge Fattig-

bestyrelsens Bistand formedelst den Forlegenhed, hvori han

har befundet sig, og som har været en Folge af hans Ufor-

36*
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med sin Familie erklæres forsorpelsesberettiget i Brodd-

anes Rep, skulde man til behgl. Efterretning og videre

muenhed, alligevel raed Dem være enigt i, at der er An-

ledning til at afgjore, hvor han er forsorgelsesberettiget.

Men naar det skal undersoges, hvor Bergur Sakarfasson

er forsorgelsesberettiget, maa det forelobig bemærkes, at

det maa anses for utvivlsomt, ligesom det ogsaa er uimod-

sagt, at han er fodt i Kirkjubol Eep, der saaledes er hans

Fodehjem, og naar det dernæst skal afgjores, om han ved

sit Ophold i nogen anden Kommune i den lovbestemte Tid

har erhvervet Eet til Forsorgelse sammesteds, saa kan der

efter de fremkomne Oplysninger ikke blive Sporgsmaal om

nogen anden Eep end Broddanes Rep.

1 saa Henseende er det oplyst, at han efter at have

opnaaet 16 Aars Alderen uden at have modtaget nogen

Understottelse af Fattigvæsenet har opholdt sig i bemeldte

Rep i 10 Aar, nemlig fra Foraaret 1855, da han kom til

Gaarden Einfætlingsgil, og til Sommeren 1865, da han

flyttede bort fra Ljufusto^)um, og Amtet skjonner ikke ret-

tere, end at dette tiaarige Ophold i alle Henseender er af

den Beskaffenhed, at han derved bor have erhvervet For-

sorgelsesret i Reppen for sig og sin Familie. Vel er det

oplyst, at Bergur Sakariassons Kone og Born i Foraaret

1864, medens han selv temporært var fraværende fra sit

Hjem, efter Foranstaltning af Repstyreren i Broddanes Rep

bleve forte til Kirkjubol Rep; men ligesom Bergur Sakar-

iasson selv, saasnart han kom hjem, forskaffede sig et Op-

holdssted for sig og sin Familie i Broddanes Rep, saaledes

maa det ogsaa anses for afgjort, at den ommeldte Bort-

flytning af Konen og Bornene, hvilken Bortflytning endog

synes at være sket uden tilstrækkelig Grund, idetmindste

er sket uden nogen Foranledning fra hans Side; og skjondt

saaledes hans Kone og Bom opholdt sig i Kirkjubol Rep

i nogen Tid i Foraaret 1864, og skjondt dette maaske har

været med Konens fri Villie, saa er der dog efter det

Fremkomne ingen Grund til at antage, at Bergur Sakar-

iasBon for sig og sin Familie har villet opgive eller nogen-

sinde for sig selv i Virkeligheden har opgivet sit Hjem i

Broddanes Rep paa den heromhandlede Tid, men det er

hans Hjem eller Opholdssted, hvorefter det maa bestem-
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Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at det maa have sit 1873.

ForbJ ivende ved den af Hr. Amtm. i Sagen afgivne
ig Febr"

Resolution.

Kapitelstaxter for Islands Sfinderamt fra Medio i9. Febr,

Maj 1873 til samme Tid 1874. Reykjavik den 19.

Februar 1873.

For dette Amt er der udkomne 2 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig; en for Oster- og Vester-Skaptafells Syssel, a, og en for

den ovrige Del af bemeldte Amt, eller BorgarQords, Gullbringu

og Kjosar, Årnes, Rangårvalla og Vestmanno Sysseler samt

Reykjavik Kjobstad. Angaaende de forskjellige Varesorter,

der her for Kortheds Skyld alene angives med Tal, henvises

til den foran S. 29—31 trykte Kapitelstaxt for BorgarQords m.

fl. Sysseler for 1871—72.

a
1

b

rmt. hdr. al.
1

rmt. hdr. al.

r. s. r. s. s. r. s. r. s. s.

A 1 42 43 42 43 34 49 5 49 5 39,,
- 2 5 u 30 n 24 5 18 3] 12 24,9
- 3 5 84 35 2V 28, s 6 93 41 78 33,5
- 4 4 49 3f) 8 28,« 5 41 43 40 34.7
- 5 3 31 39 84 31,, 4 9 49 12 39,a

mes, om han ved sit Ophold har kunnet erhverve For-

sorgelsesret for sig og sin Familie; og jeg skal i For-

bindelse hermed bemærke, at det er aldeles uden Betyd-

ning, om Gutmundur Sakariasson og Repstyreren i Kirkju-

bol Rep, saaledes som der er meddelt, have erklæret, at

Bergur Sakariasson ved sit Ophold det 10de Aar i Broddanes

Rep ikke skulde blive forsorgelsesberettiget sammesteds,

da de ikke kunde gjore nogen Forandring i de almindelige

Regler om Erhvervelse af Retten til Fattigforsorgelse.

I Henhold til det Anforte resolveres derfor herved, at

Bergur Sakariasson for sig og sin Familie har erhvervet

Ret til Fattigforsorgelse i Broddanes Rep, og anmodes Hr.

Sysselmanden tjenstl. om at ville meddele vedkommende

Repstyrere denne Amtets Resolution.«

I
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1873.

19. Pebr.

A 6
- 7
- 8
- 9

B 10
- 11
- 12
- 13
C 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
D 22
- 23
- 24
- 25
- 26

E 27
- 28
- 29
- 30
F 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
G 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

a
I

rmt. hdr, \ al. | rmt hdr. al.

r.

4
2
24
18

II

1

1.

n

6
5
4
5

1

2

1

7

5
4
3
2
4
O

6
n

2
1)

1

1

s.

25
94
45
30
53

35,3

25,a

16,4
}>

40
34
15

u

»

57
48

»

8
24
72

56
I)

68
4
60
50
30
52
20
6,1

36
11

58

2
22

Mehalverh

:

I; :;:::::::;
C
B,
E,

F,

Åbalme&alverB . .

r.

34
29
24
24
66
44
31

20
)>

25

28
i>

i

II

u

\)

36
31

28
30

II

23
30
25
^8
33
27
27
30
25
15
'68

»

31
*

24
29

32
40
26

31
26
26
30

s.

8
66
45
40
24
12
48
48

12

48
48
48

»

72
»

60
16
72
12
48
48
24
24
24

24
n

48
48

89
57
54
60
44
76
79

s.

27,:.

23,9

19,6

19.5

53

35,3

25,.

16,4

II

20

22

29,3

25,,

22,8

24
11

19
24
'^"0,5

22,5

27
21,7

22
24,4

20,2

12,2

30,6

25
n

19,6

23,6

26,3

32,5

21,3

25,3

21,2

21,4

24,7

r.

4
3

28
20

i>

1

2

a.

91
59
15
24

53,,

39,2

28,8

18
43
35
67

12,2

27
4
63
48
89
74
52
9

27
58
53
61
32
41
27
25
71

5
7

5

5
5
1
1

1

1

7

6

5
3
2 |72

4 92

6 71
2 >.

3 63
1 37
1 I 4
1 48

r.

39
36
28
27
66
49
36
22

u

21
n

22
m

ti

a

»

35
46
33
30
31
24

23
24
20
29
37
31
29
31
29
21
40
80
43
5

25
36

38
43
22
35
22
30
32

s.

56
14
15

3*;

»

48
n

84
n

84

54
60
24
54
6G
6

27
51

n

68
66
54
88

72
72
42

l>

86
52

36
45
36
52
93
19
15

s.

31,7

28,9

22,5

21,6

53,1

39,3

28,8

18

17,5

18, 3

28,5

37,3

26,6

24,5

25,4

19,3

18,6

19,6

16

23,8

30,3

25,,

24
24,8

23,8

17,4

32,4

64

35,1

20

28,8

30,7

34,8

17,9

28,5

18,4

24,3

25,7
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Kapitelstaxter for Islands Nord- og Ostamt fra

Medio Maj 1873 til samme Tid 1874. — FriQriks-

gåfa den 19. Februar 1873.

For dette Amt er der udkomne 3 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig: 1. for Hunavatns og Skagaflords Sysaeler, a; 2. for

Ofjords og Thingo Sysseler, b, og 3. for Miila Sysselerne, c.

Ångaaende de forskjellige Varesorter, der her for Kortheds Skyld

alene angives med Tal, henvises til den ovenfor S. 17—19

trykte Kapitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler for

1871--72.

rikismynt. hundrat. alin.

a b 1 c a 1 b c a b c

A 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

BIO
- 11
- 12
- 13
C 14
- 15
" 16
- 17
- 18
- 19
. 20
- 21
D22
- 23
- 24
- 25
- 26
E 27
- 28
- 29
- 30
F31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

r. 8.

53 7

5 95
7 54i

6 2i-

4 30
5 70
3 78

28 36
22 11,

i

61

42
25
18

25
» 30

9

71

4
-> 61
»'42

4j82

5|49
539V
5 21
4 51L
136'

1,71

164
152
6 27J-
5 23
4111
2 90
2 5
4 85
10

r.i s.

5138
6 59
7 66
6 28i
4 24
5 84
3|63

28:93

23'33^

« 64
-> 46 i

26
18

r.

41

1)

24
i-

28
11
91

1881-
" 52
" 39
6 4
5 28
513
4 57
4 4
136
166^
160
141
613
5|25

4 33

3 2
2 34
5;i7i

u 131

1

1

s.

3
6 24
718
6 33^
4 57
616
3 95

25132

20 44
60
40
29
18

1)

31
i

43
13
20
90
62
54

5 33
5 93^
541
465
3 80
115
1641
137
1 30
612
514
4 23

3 51

2 39
4 931
u 9

r.

53
s.

7

35 90
4539
48 20
51 72
45 80
3812
28,36

29 47
76 24
52 48
31 24
22 48

15 60
9 36
1124
14 76
15 60
7624
52 48
29 12
33

31

6
3-2 45

30
27 81
20 60
26 9
25 .

23l^i

2514
3142
24 69

23 48
24 60
29 30
25 .

r.
I

s.

51 38

39 1 66
4612
50 36
52 24
47 .

36 54
28 93
3113
80 »

58 12
32 48
32 48

u n

15 30
8 72

13 72
1892
28 791

65 »

48 72
36 24
31 72
30 78
27 54
2424
20 60
25,371-

24 36
2139
24 52
31 54
26 6

2416
28 24
31

33
9

72

s.

3

r.

41
37 48
47:12

50;76
5512
4932
39 86
2532
27 27
75
50
36^24

22 48

19 66
13,42

16 24
2416
29 6
77 48
67 48
32 6

35 81
32 54
28 6
23 »

17 33
25
20 75
19

71

66
24 48
30 84
25 42
24 44
28 84
29 81
22 48

s.

42 i

29
36

i

381
411
361
301
221

23
i

61

42
15
18

12^

7i
9

12

61

42
23,^

26;-

26
25
221

165
21
20
181

20
25
20
19

19;.

231
20

s,

41
32
37
405
42
37;
29
23
25
64
46 i

18

12
7

11
15
23
52
39
29

25;
24 2^

22

19;

16;

20^
19 s

17
191

25
21

19
J

221

25
27

s.

33
30
371
401
44
391
32
201
22
60
40
29

18
a

16
11

13

19^
23
62
54
251
281
26
22,1

181
14
20
161
16

24'

20j

23
24
18

1873.

19. Pebr.
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rlkismynt. hundra&. alin.

a b
1

c a b a b c

G 38
- 39
- 40
- 41
42

- é3

r.

7

B

3

»

1

s.

14i

37
77

92 i

r.

6
8.

92
-i

271
63

J

95
1941

Me?)alver&

:

A,

D,
E,

F,

Abalmebalverb

r.

41
s.

75

3942
3172

42
48
28

581

54
46

3012
22 91

28 4 7

33 511

r.

40
D

46
38

i>

41
45

i

u

47
90

35 355

30 29A.

20 69
i

26 613-

33 39^

8.

345

32
J

31
19
37

i

33-1

36
J

22 1^

291-

19

21
26

s.

33 i

31'-

19
38

34

38^
22^
24

18|
23

26

1

B.

32
Q

37

30J
21^

35
5

35
37
28
24

2U
26 f

26. Pebr. Ovcrslag ovor Islands Indtægter og Udgifter

i Regnskabsaaret fra den 1. April til 31. Decbr-

1873. Kjobenhavn den 26. Februar 1873. —
IbI. Forest. og Resol. Prot. 1873 Nr. 10. Ministerialtidende for

Danmark 1873 B, S. 134-50 (med tilhorende forklarende Be-

mærkninger); Skyrslur um landshagi a fsland V. S. 495—500,

samt S, 500—521 (Bemærkningerne i islandsk Oversættelse),

jfr. ogsaa S. 521—23; Ålgreen-UssingB Lovs. 1873, S. 51-^54;

Tf&indi um stjornarmålefni fslands III, S. 576- 82. ^

Åætlun um tekjur og litgjGId Islands a reiknings-

ån'nu fra 1. apriImånaJ)ar tii 31. desemberm, 1873.

Fyrsti kapituli

Tekjur.

1. gr. Å reikningsårinu fra 1. apriJraåna&ar til 31.

desembermåna&ar 1873 er ætlazt til ab tekjur Islands

^) Dette i Justitsministeriet opgjorte Overslag over Islands

Indtægter og Udgifter i Regnskabsaaret fra 1. April til 31.

Becbr. 1873 Qfr. Reglera. 13. Febr. d. A., foran S. 544 og
553) er ledsaget af forklarende Bemærkninger, der alene
ere affattede i det danske Sprog, samt et forudskikket allerh.

Reskript af 26. Febr. 1873, hvorved det approberes, idet

Justitsministeriet samtidig bemyndiges til at lade det bringe
til almindelig Kundskab i Forbindelse med selve Reskriptet.
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sje 85,943 rd. 6 sk., en l)etta fje fæst me& moti, 1873.

sem skyrt er fra i 2. til 4. gr. 26. Pebr.

2. gr. pær tekjur, sem hjer skulu taldar, erætlai

ab uemi 42,220 rd. 6 sk.:

rcL sk.

1. erf&afjårskattur og gjald af fasteignar-

fiolum 1,180.

2. gjold fyrir leyfisbrjef og veitingabrjef. , 300,

3. nafobotaskattur 135.

4. tekjur af Jjenss>^sluin 2,660.

5. logl)ingisskrifara laun 32. 6

6t tekjur af uinbo6ssyslugjolduni 936.

7. konungstiundir 3,400,

8. logmannstollur 340.

9. gjold af verzlun å Islandi . . 8,800 rd.

gjold af postgufuskipinu , . . 852 —
9,652.

10. gjald å brennivini o. fl. . , , 10,000 rd.

ab fra dregnura innheimtu-

lauDum, 2 af hundrabi 200 —
9,800.

11, tekjur af konuugsjorbum . . , 17,060 rd.

ab fra dregnum

:

umbobslauDUUi, prestmotu, al-

l)ingistolli o. fl 4,660 —
12,400.

12. gjald uppi andvirbi seldra jarba og fast-

eigna, og vextir af ogoldnu andvirbi,

6em hinar seldu eignir enn era ab vebi

fyrir

:

a. vextir 175 rd.

b. borgun uppi andvirbib , , 60 —
235.

13. leigugjold:

a, af Lundey ......... 83 rd.

b. af brennisteinsnånmnuni i

|)iogeyjars^slu 270 —
353.

yfir um . . . 41,423. 6
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rd. sk.

handa ab. . . 41,423. 6

14. afgjald af jor&unum Belgsholti og Belg-

holtskoti o. fl 74.

15. ovissar tekjur (hjer eru taldar me& sektir

sarakvæmt liinuin almennu hegningar-

logura 25. Juni 1869) 500.

16. leigur af hjålparsj6bnura 223.

samtals . . . 42,220. 6

3. gr, Gjold uppi lån og skyndilån ver&a talin

uppå 7,075 rd.:

rd. sk.

1. upp 1 aH)ingiskostnab 6,200.

2. onnur endurgjold:

a. uppi skyndilån litaf fjårklåb-

anum å Islandi 375.

b. — lån til l)ess ab byggja upp

aptur kirkju Mo&ruvalla

klausturs 220

c. — lån til J)ess ab afstyra

hallæri i subur- og vestur-

umdæmi Islands 280.

875.

samtals , , . 7,075.

4. gr. Tillag lir rikissjobnum samkvæmt logura

um hina stj6rnarlegu stoBu Islands i rikinu 2. jan. 1871

verbur talib 36,648 rd.:

rd. sk,

hib fasta tillag 22,500.

ankatillag 15,000.

37,500.

samkvæmt 6. gr. laganna verbur dregib frå . 852.

samtals . . . 35,648.
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Annar kapituli. 1873.

TJtgjold.
^

26^ Pebr.

5. gr. Å reikningsårinu fra 1. aprilmåna&ar til 31.

desembermåna&ar 1S73 er ætla& å, ab litgjold Islands

ver&I alls 65,943 rd. 6 sk. samkvæmt J)eim gjalda-

greinum, sem skyrt er fra i 6.— 11. gr.

6. gr. Ctgjold, er snerta domsmålastjorniua, eru

talin ab nemi 37,560 rd. 95 sk.:

rd. sk.

A. 1. Laun einbættisnianna. . , 19,5'!^2. 8

2. viBbot, talin samkvæiut

logum 26. raarzm. 1870

9. gr 1,874. 32

21,456. 40

B. Skrifstofufje o. s. frv 3,275.

O. Tillag til p6ststj6rnarinuar å Islandi . . 1,142. 55

D. Onnur litgjold

:

1. J)6knun handa tveimur settum måla-

færsluraonnum vi& langsyfirrjettinn

375.

2. styrkur i notum spitalans,

sem var fyrrum å Gufunesi 72.

3. styrkur til garbaræktar,

o. s. frv 300.

4. styrkur til utbytingar å

læknisme&ijlum handa fa-

\
tæklingum 300.

5. styrkur handa hinu islenzka

b6kmenntafjelagi til l)ess ab

gefa lit skyrslur um lands-

hagi å Islandi SOO.

^ 6. styrkur til jjess ab gefa lit

lagasafn fyrir Island . . . 933. 32

7. lån handa Reykjavikurkaup-

stab og jafnabarsjob subur-

yfir um . , . 2,280- 32 25,873. 95

4
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rd. sk.

handa ab . . . 2,280.32 25,873, 95

amtsins, til J)ess a^) greiba

J)ann hluta af kostnabinum,

sem fellur å kaupstabinn,

ogjafna&arsjébinn, vi&bygg-

ingu hegningarhiiss i Rvik

og fangelsis |)es8, sem })vi

er sameinab 7,406. 64

8. styrkur handa amtmanni

Bergi Thorberg, til ^ess at

borga raeb kostnabinn vi&

flutning hans fra Stykkis-

holrai til Reykjavikur, til

jiess a& taka vi& amtmanns-

embættinu yfir subur- og

vesturumdærainu 2,000.

11,687.

samtals . . . 37,560. 95

7. gr. Utgjold, er snerta kirkju? og kennslu-

stjérnina, eru talio 21,13 i rd. 56 sk.:

rd. sk.

A. 1. Laun embættismanna . , 10,204. 16

2. vibb6t, talin samkvæmt loguni

26. marzm. 1870, 9. gr. . 1,383. 64.

11,587. 80

B. 1. Fyrir umsj6n (vi& skolann) . 225.

2. a&stobarfje 600.

3. vifebot eptir kornverbi . , 120.

945.

C. Onnur utgjold:

1. i J)arfir andlegu stjettarinnar

:

1. til fatækustu brauba 318. 72

2. til nokkurra brau&a i fyr-

veranda Hola stipti 300.

yfir ura , . . 618. 72 12,532. 80
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.
rd. sk. 1873.

handan ab . • 618. 72 12,532, 80 26, Pebr.

3. til prestsekkna og barna , . 400.
—

—

4. styrkur handa fåtækuin upp-

gjafaprestumog prestsekkjum 500.

5. skrifstofufje handa biskupi . 300.

1,818. 72

IL I I)arfir prestask61ans og hins

lærba sk61a:

til prestaskolans

:

1. fyrir husrum til prestask6Ians 250.

2, husaleiga handa 18 lærisveinum

40 rd. handa hverjum . . . 720.

3. til bokakaupa 112. 48

4. til timakennslu 75.

5. til ymislegra litgjalda , . , . 75.

til hins lær&a skola:

6. til b6kakaupa 225.

7. til eldivibar og Ijosa .... 562. 48

8. lil skolahussins utanstokks

og inuan 525.

9. til timakennslu 397. 48

10. olmusur. 3,000.

11. fyrir a& semja reikninga

skoians 75.

12. fyrir skrifstorf og litreikninga 75.

13. fyrir prestverk 18.

14. l)6knun handa lækni 22. 48

15. ymisleg litgjold 460.

6.583.

m. Til forngripasafnsins i Reykjavik • . 200.

samtals . . . 21,134. 56

8. gr. Eptirlaun eru talin 8,500 rd.

9. gr. Til kostnal6ar vi& aH)ing eru ætla&ir 12,000 rd.

10. gr. Til ^mislegra évissra utgjalda, sem uppå

kunna ab koma, era ætlabir 3,000 rd.
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1873. 11. gr. Afganginn, seni fyrst um sinn er ætla&ar

2^5, Ffibr. a& verSi 3,747 rd. 47 sk., skal leggja til hjalpar-

sj6&sins, '

Overslag over Islands Indtægter og Udgifter i

Regnskabsaaret fra den 1. April til den 31. Decbn

1873.

Forste Kapitel.

Indtægt.

§ 1. I Regnskabsaaret fra den 1. April til den

31. December 1873 beregnes som Indtægt for Island

85,943 Rd. 6 Sk, hidrorende fra de i Paragraferne

2—4 nævnte Indtægtskilder.
o

§ 2. Efternævnte Indtægter beregnes til 42,220

Rd. 6 Sk., nemlig:

Rd. li

! Afgifter af Arv og overdragne Ejen-

domme 1,180.

2. Gebyrer for Bevillinger og Bestallinger 300.

3. Rangskat 135.

4. Sysselernes Forpagtningsafgifter. . , . 2,660.

5. Laugthingsskriverion 32. 6

6. Administrerede Mandtalsbogsintrader . 936.

7. Kongetiende 3,400.

8. Lauemandstold 340.

9. Afgifter af den islandske

Handel .... 8,800 Rd.

— af Postdampskibet 852 —
9,652.

10. Afgift af Brændevin m. m. 10,000 Rd.

heri fragaar 2 pCt, for

Oppeborselen 200 —
9,800.

Overfores . . . 28,435. 6
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M. /3 1873.

Overfort .... 28,435. 6 26,Febr,

11. Indtægter af det kgl. Jorde-
—

—

gods 17,060 Rd.

Heri fragaar:

Adininistrationssalærer, Sa-

lærer til Præster, Refu-

sion af Althingsoinkost-

ninger m. m 4,660 —
12,400.

12. Afdrag paa Kjobesummer for solgt

Jordegods og Ejendomme, samt Ren-

ter af de i de solgte Ejendomme

endnu indestaaende Salgskapitaler

:

a. Renter 175 Rd.

b. Afdrag 60 —
235.

13. Forpagtningsafgift

:

a. af Lundo 83 Rd.

b. a£ Svovllejerne i Thingo

Syssel 270 —
353.

14. Afgifter af Jorderne Belgsholt

og Belgsholtskot m. m 74.

15. Tilfældige Indtægter (herunder Boder

efter Straffeloven af 25. Juni 1869) . 500.

16. Renter af Reservefonden 223.

I Alt . . . 42,220. 6

§ 3. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte Sum-
mer beregnes til 7,075 Rd., nemlig:

Rd.

1. Refusion af Althingsomkostninger . ., . 6,200.

'2. Andre Tilbagebetalinger:

a. paa Forskud i Anledning af

Skabsygen i Island 375.

Overfores . . . 375. 6,200.
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Bd. li

Overfort . . . 375. 6,200.

b. paa Laan til GjenopfSrelsen

af Modrevalla Klosterkirke . 220.

c, paa Laan til Forebyggelse af

Hungersnod i Islands Son-

deramt og Vestamt 280.

875.

I Alt . . . 7,075.

§ 4. Tilskud fra Statskassen efter Lov om Is-

lands forfatningsmæssige Stilling i Riget af 2. Januar

1871 opfores med 36,648 Rd,, nemlig:

Rd. /S

ordentligt Tilskud 22,500.

overordentligt Tilskud 15,000.

37,500.

hvori i Henhold til Lovens § 6 fragaar . , 852.

I Alt , . . 36,648.

Andet Kapitel.

Udgift.

§ 5. I Regnskabsaaret fra den 1. April til den

31. December 1873 beregnes til Udgift for Island et

samlet Beløb af 85,943 Rd. 6 Sk, ifolge de i Para-

graferne 6—11 nærmere betegnede Udgiftsposter,

§ 6. Udgifter, Justitsministeriet vedkommende,

anslaas til 37,560 Rd, 95 Sk., nemlig:

Ed. li

A. 1. Lonninger 19,582. 8

2, Tillæg beregnet efter Lov

af 26. Marts 1870 § 9 , 1,874. 32

21,456. 40

Kontorhold m. v 3,275.

C. Tilskud til Postvæsenet i Island .... 1,142. 55

Overfores . . . 25,873. 95
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Kel. 1^ 1873.

Overfort . . . 25,873. 95 26. Pebr.

D. Andre Udgifter:

1. Honorar til to konstituerede

Sagforere ved Landsover-

retten 375.

2. Understottelseistedetfordet

nedlagte Gufunes Hospital 72.

3. til Havedyrkningens Frem-

me ni. V 300.
-

4. til Udlevering og Dispen-

sation af Fattigmedicin . . 300.

5. Understøttelse til det is-

landske literære Selskab til

Udgivelse af statistiske

Meddelelser om Island . . 300.

6. til Udgivelse af en Lov-

samling for Island 933, 32

7. Laan til Reykjavik Kom-
mune og Sonderamtets Re-

partitiosfond til Udredelse

af den paa dem faldende

Andel i Udgifterne ved Op-

fOrelsen af en Strafanstalt

i Reykjavik og det dermed

i Forbindelse staaende

Fængsel 7,406. 54

8. Til Amtmand Thorberg som

Bidrag til Dækning af Ud-

gifterne ved hans Flytning

fra Stykkisholm til Reykja-

vik for at overtage Embedet

som Amtmand over Sonder-

og Vestamtet 2,000»

11,687.

1 Alt , . . 37,560. 95

XXI. B. 37
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1873. § 7. Udgifter, Ministeriet for Kirke- og Under-
' 26. Febr, visningsvæsenet vedkommende, anslaas til 21,134 Rd,
^^"^^

5g sk.^ nemlig:

Rd. li

A. 1. Lonninger 10,204. 16

2, Tillæg beregnet efter Lov

af 26. Marts 1870 § 9 . 1,383. 64

11,587. 80

B. 1. Til Inspektion ; 225 Rd.

2. Til Medhjælp . 600 —
3. Tillæg beregnet efter Sædom-

skrivning 120 —
946.

C. Andre Udgifter:

1. Til Geistligheden:

1. til de fattigste Præstekald . 318. 72

2. til adskillige Præstekald i

forrige Holar Stift 300

3. til Præsters Enker og Born 400.

4. Understottelse til fattige af-

skedigede Præster samt Præ-

steenker . 500.

5 Kontorholdsgodtgjorelse til

Biskoppen 300.

—
. 1,818. 72

IL Til det hojere Undervisningsvæsen:

Vedkommende Pastoraiseminariet:

1. Husleje til Seminariet . . , 250.

2. — til 18 Seminarister å.

40 Rd 720.

3. til Indkjob af Boger 112. 48.

4. til Timeundervisning 75.

5. forskjelJige Udgifter 75.

Vedkommende den lærde Skole

;

6. til Indkjob af Boger . , , , 225.

7. til Brændsel og Belysning . 562. 48

Overfores . . , 2020. » 14,351. 56
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lid. /S 1873.
Overfort . . . 2,020. » 14,351. 56

8. til Bygnings- og Inventarie-

»dgifter 525.

9. til Timeundervisning 397, 43
10. Stipendier 3,000.

11. til Regnskabsforing 75^

12. til Afskrivnings- og Udreg-

ningsforretninger 75,

13. til Ministerialia 18^

14. til Lægehonorar 22. 48
15. forskjellige Udgifter 450.

6,583.
III. Til Oldsagssamlingen i Reykjavik . . 20O.

I alt . . . 21,134. 56

§ 8. Pensioner og Understottelser anslaas til

8,500 Rd.

§ 9. Til Althingets Afholdelse beregnes 12,000 Rd.
§ 10. Uforudsete og tilfældiger Udgifte beregnes til

3,000 Rd.

§ 11. Overskuddet, der forelobig anslaas til

3,747 Rd. 47 Sk., henlægges til Reservefonden.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 27. Febr.
over Island, ang. vedkommende Embedsmænds
Kontrol med Tiendeangivelserne. Khavn den 27.
Febr. 1873. — isl. Eopib. I873 Nr. 125. røndl nm
stjornarmalefni fslands III, S. 582.

Ved til behgl. Efterretning og videre fojende For-
anstaltning at tilstille Hr. Stiftamtra. et Antal Aftryk
af det under 13. d. M. allerh. approberede Reglement
indeholdende nærmere Bestemmelser ang. det offentlige

Regnskabs- og Oppeborselsvæsen i Island, skulde man,
da man har fundet Betænkelighed ved i Reglementet

37*
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at lade optage den af Amtmanden over Vestamtet fore-

slaaede og af Dem i Deres behgl. Skriv, af 26. Juni

f, A. tiltraadte Bestemmelse om, at Sysselmændene

paa Mandtalsthingene skulle lade idetmindste én Skatte-

yder bekræfte med Ed Rigtigheden af Tiendéangivel-

serne, men man idvrigt maa finde det hensigtsmæssigt,

at det indskjærpes Sysselmændene med Nidkjærhed at

vaage over Tiendeangivelsernes Rigtighed, hvor der

maatte være Mistanke om, at samme er begaaet, —
tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. om behgl. at ville ved

Reglementets Fordeling give bemeldte Embedsmænd det

i nysnævnte Henseende fornodne Paaiæg.

28. Febr. Jnstitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamt, ang. Fritagelse for at

svare Kongetiende af Jorden Modrndalur. Xhavn

den 28* Februar 1873. — isi. Kopib. 1873 Nr. ug.

Tlbindi um stjornarmalefhi fslands III, S. 285—86. 1^

Efter at have modtaget de med Hr. Amtra.'s behgl.

Skriv, af 23. August sidsti. fremsendte Aktstykker til

nærmere Oplysning med Hensyn til et Andragende fra

Bonden Sigurfeur Jénsson af Mobrudalur i Jokulsdalur

Rep inden Nordermula Syssel om Fritagelse for at

svare Kongetiende a£ bemeldte Jord med tilhorende

Hjalejer, samt om Tilbagebetaling af den formentlig

urettelig erlagte Tiende, skulde man til behgl. Efter-

retning, videre Bekjendtgjorelse samt fojende Foran-

staltning tjenstl. melde, at der for Fremtiden ikke vil

være at opkræve Kongetiende hverken af Gaarden eller

af Hjalejerne, og at den af Supplikanten til Fardag

1871 og 1872 erlagte Tiende vil være at tilbagebetale

ham, forsaavidt den er kommen Landskassen tilgode,

medens den Ve D^'j som vedkommende Sysselmand

har oppebaaret i Inkassationssalær, af denne vil være

at tilbagebetale Supplikanten, Det tilfojes, at Sagen
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med Hensyn til Sporgsmaalet ora en eventuel Tilbage- 1873.

betaling af den for tidligere Aar erlagte Tiende herfra 15r""^rt"

er tilstillet Finansministeriet til Afgjørelse, da disse

Belob ere tilflydte Statskassen i).

Jastitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmauden 28.Febr.

over Island, ang. nærmere Bestemmelse af § 3 i

Instrux for Landshovdingen over Island af 29. Juni

1872. Khavn den 28. Febr. 1873. — isi. Kopib.

1873 Nr. 149. — Uddrag-

I Forbindelse med Skriv, herfra af 4. Juli f. A.^)

skulde man til behgl. Efterretning og fornoden Iagt-

tagelse tjenstl. melde, • at der, efter derom fort Brev-

vexling mellem Justitsministeriet og Kirke- og Under-

visningsministeriet med Hensyn til § 3 i den under

29. Juni f. A. udfærdigede Instrux for Landshovdingen

over Island er truffet folgende nærmere Bestemmelse:

Landshovdingen har til vedkommende Ministerium

at indsende alle Sager vedrorende de islandske For-

fatningsforhold eller andre politiske eller borgerlige

Forhold af sær Vigtighed, saasom Sager om Valgene

til Althinget, om Ytringsfrihed, Religionsfrihed m. v.,

fremdeles Sager angaaende de islandsko Handelsforhold, !

Sager om kirkelige Sporgsmaal af mere indgribende

Betydning eller angaaende Ordningen af det hojere

eller lavere Undervisningsvæsen, og endelig saadanne

Sager, ved hvis Afgjorelse det niaatte anses nodven-

digt eller hensigtsmæssigt at raadfore sig med sag-

kyndige Autoriteter i Kongeriget, saasom Sundheds-

kollegiet, det veterinære Sundhedsraad m. v, — — —

^) se forsn S. 131—32, samt Justitsministeriets Skrivelse til

Landshovdingen over Island 15. Maj 1873.

') se foran S. 429-31, samt S. 421 og 425-26.
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1873. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

. Febr. over Island, angaaeude Udfærdigelse af 3 Skillings

Frimærker. Khavn den 28. Februar 1873. —
Isl. Kopib. 1873 Nr. 156. Ti&indi nm stjornarmålefni felands

III, S. 586.

Ifolge direkte hertil indkommen Indstilling fråden

under 29. Juli sidstleden, fra 1. April d. A. at regne,

allerh. udnævnte Postmester i Reykjavik, O. Finsen,

har Justitsministeriet foranlediget, at der foruden de i

Bekjendtgjorelse om Postvæsenet paa Island af 3. Maj

f. A. § 15 ommeldte, til almindeligt Brug bestemte

Postfrimærker, endvidere er bleven udfærdiget Fri-

mærker af graa Farve til en Værdi af 3 Sk.

Ved tjenstl at meddele Hr. Stiftamtm. Foran-

staaende til behgl. Efterretning og almindelig Bekjendt-

gjorelse paa hensigtsmæssigste Maade, undlader man

ikke at tilfoje, at 250 Ark af fornævnte Frimærker

ville blive Dem overleverede ved bemeldte O. Finsen

ved hans Ankomst til Island med det imorgen herfra

afgaaende Postdampskib, og imodeses Deres Tilstaaelse

for Modtagelsen,

Marts. Bekjendtgjorelse angaaende Indretningen af en

Examen for Tandlæger under det lægevidenskabe-

lige Fakultet ved Kjobenhavns Universitet Khavn

den 1. Marts 1873. (Kirke- og Undervisningsministeriet). —
Lovtidende for Kgr. Danmark 1873 S. 31—32; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1873 S. 63-65.

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet nedlagt allerund. Forestilling har det

behaget H. M. Kongen ved allerh. Resol. af 19. f. M.

allern. at bifalde folgende nærmere Bestemmelser an-

gaaende Indretningen og Afholdelsen af en Tandlæge-

examen under det lægevidenskabelige Fakultet ved

Kjobenhavns Universitet i Stedet for den hidtil af Fa-

kultetet anstillede Tandlægetentamen, nemlig:
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1) Adgang til at underkaste sig Tandlægeexamen 1873.

er betinget af, at Examinanden har bestaaet den al- 1. Marts^

mindelige Forberedelsesexamen ved Universitetet af

lavere Grad eller en lignende offentlig Prove, dermed

Hensyn til almindelig Dannelse kan sættes i Klasse

med bemeldte Examen.

2) Tandlægeexamen henlægges under det læge-

videnskabelige Fakultet ved Uni\ersitetet og afholdes

af en Kommission, bestaaende af 5 Medlemmer, hvoraf

bemeldte Fakultet vælger de tre blandt sine egne Med-

lemmer, og det kgl. Sundhedskollegium for en Tid af

b Aar udnævner de to blandt Kjobenhavns autoriserede

Tandlæger.

3) Examen, der afholdes offentlig to Gange om

Aaret, i Maj og December Maaneder, forste Gang i

Maj Maaned d. A,, saafremt Nogen allerede til dea

Tid indstiller sig til Proven, bestaar dels af en tek-

nisk, dels af en theoretisk, blot mundtlig Prove.

A. Ved den tekniske Prove, som afholdes forst,

skal Examinanden godtgjore sin Færdighed i ludfat-

ning og Indsætning af: a) enkelte kunstige Tænder og

h) mere eller mindre fuldstændige Tandrækker. Han
skal til Udforeisen af disse to Arbeider selv skaffe

passende Personer og det fornodne Materiale tilveje,

hvorimod han faar Redskaber samt Arbeidsplads i visse

Timer daglig anvist hos en af de i Examenskommis-

sionen værende Tandlæger, som tillige forer specielt

Tilsyn med denne Prove. Arbeidet skal være udfort

inden en Frist af 14 Dage, og det færdige Arbeide

bedorames af den samlede Kommission. For denne

Prove erlægger Examinanden til den tilsynshavende

Tandlæge 20 Rd.

B. Ved den theoretiske Pr5ve skal Exami-

nanden proves i: a) Ansigtets, Tændernes og Tand-

kjodets samt i det Hele Mundhulens Anatomi og Fysio-

logi; b) Mundhulens og herunder mere specielt Tæn-

dernes, Tandkjodets og Kjævebenets Pathologi samt
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1873. Behandlingen af Tændernes og Tandkjodets Sygdomme

;

Mart«, c) Tilberedningen og Virkemaaden af de almindeligst

benyttede Tandlægemidler; d) Kjendskab til Tandinstru-

menter og deres Anvendelse, Indikationerne for de for-

skjellige Operationer samt den praktiske Udforelse af

Tandoperationer. Der examineres i hvert af de mundt-

lige Fag i Vs Time, i Operationer og Instrumentlære

ikke over 1 Time.

4) Bedommelsen foretages af den samlede Examens-

kommission, .hvem det overlades selv at træflPe nærmere

Bestemmelse om Censureringen ved Examinationen i

de enkelte Fag, dog saaledes, at idetmindste to af

Kommissionens Medlemmer ere tilstede foruden Exa-

minator.

5) Udfaldet af Examen betegnes alene ved Ud-

trykket oBestaaet« eller »Ikke bestaaet«. Ministeriet

for Kirke- og Undervisningsvæsenet har at give de

nærmere Bestemmelser om, hvad der ved Examens-

proven skal fordres for at have bestaaet Examen. Om
Udfaldet af Examen gjor Examenskommissionen Ind-

beretning til det lægevidenskabelige Fakultets Dekanus,

som derefter udsteder et af ham og Fakultetets No-

tarius undertegnet Vidnesbyrd og gjor Anmeldelse herom

til det kg]. Sundhedskollegium.

6) Omexaraination kan tilstedes to Gange med

idetmindste fem Maaneders Mellemrum, uden at Exa-

minanden behover atter at underkaste sig den tek-

niske Prove, hvis Udfaldet af denne har været tilfreds-

stillende.

7) Enhver, der vil indstille sig til Proven, har

ved Indtegningen til denne at erlægge et Gebyr af

20 Rd.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende.
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Kapitelstaxter for Islands Vestamt fra Medio

Maj 1873 til samme Tid 1874. Stykkisholm den

27. Februar, 3. og 4. Marts 1873.

For dette Amt er der udkomne 3 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig: 1. for Barbastrandar og Stranda Sysseler, a, 2. for M^ra,

Hnappadals, Snæfellsnes og Bala Sysseler, b, og 3. for fsa-

fjords Syssel og Kjobstad, c. Angaaende de forskjellige Vare-

sorter, der her for Kortheds Skyld alene angives med Tal, hen-

vises til den foran S. 37—39 trykte Kapitelstaxt for Myra og

Hnappadals Syssel m. fl. Sysseler for 1871—72.

rikismynt. hundra&. alin.

a 1 b c a b c a b c

A 1

- 2
- 3
" 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

13 10
- 11
- 12
- 13
C 11
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
D22
- 23
- 24
- 25
- 26
E 27
- 28
- 29
- 30
F 31
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- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

r,
I

e.

4838
6 26
811
G 19
4 48
6

21

8
4 20
74

17 75

s.

8

r.

4-*

6

9

6 74
5
6

4 20
26
19 40

60
43
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21 i

80
24
43

9i
34

2 48
65
48

6 26
7 31

5
1

1

5

4 82
7

17
155
148
26

6 57
57

5 20
3 88
317

S-i

7

5

405
28

17i
70
34
60
8

158
76

63
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5 80
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2

4 63
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140
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3 58
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n 11
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6
9
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4

6
4
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1

3

6

7

5
4

5
1

1

1

1

6

6

5
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3
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43
30
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8
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»
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6
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6
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6
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»
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6

3218

79 36
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2015
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1
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1

32 90
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30
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»
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J
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385
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1
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5
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12 25f
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1

1
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36 34;
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22- 24

21J 26^
17 15
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19f 16
17 16
23 21|m 291
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23 29

25J 37

22f 27|
22 165

1873.

4. Marts
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rikismynt. hundra&. fi Hil

a 1 b 1 c a 1 b 1 c abc
r. s. r. s. r.

G 38 7 30 6 83 7

- 39 2 n B 80 1

- 40 3 8 3 21 3
- 41 1 16 1 15 1

- 42 1 3 1 12 1

- 43 2 7 1|86
1

2

s.

34
7

12
10
19
8

MebalverB

:

A, i Mtn
B, i uUu, smjori og tolg .

C, i ullar-toviiru

D, i fiski . .

E, i lysi

F, i skinnavoru

MebalverS allra me&alverba

r. s. r. s. r. s. s. s. s.

* u » Vi «

n 1) 1) 11 1) t

n a \) n (1 • u »

1) n n » D n u a D

11 U }i i • p >l 1) u

n • » • D II n

41 OV 'iO O J. OO uO
48 12 45 60 45 67 381 361 36i
43 50 43 72 46 16 34

1

35 37
34 23 33 8 35 53 271 261 28^-

20 68 22 44 20 75 16> 18 165
30 35 30 2 33 48 241 24 2Gi
36 41 36 44 37 81 291 29; B0\

5. Marts. Justitsmiiiisteriets Skrivelse til riBansmini-

steriet, angaaende det islandske Regnskabsvæsen.

Kjobenhavn den 5. Marts 1873. — isi.Kopib.i873

Nr. 161.

Ved at tilstille Finansministeriet nogle Aftryk af

det under 1-:^. f. M. allerh. approberede Reglement,

indeholdende nærmere Bestemmelser ang. det offentlige

Regnskabs- og Oppeborselsvæsen i Island, skulde man

ikke undlade til behgl. Efterretning tjenstl. at melde,

at man med Hensyn til, at Kalenderaaret ifolge be-

meldte Reglements § 1 herefter vil blive Regnskabs-

aar for Islands Indtægter og Udgifter, ifolge bemeldte

Ministeriums Begjæring i behgl. Skrivelse af 26. Oktbr,

f. A. har paalagt Landfogden paa Island — istedetfor

at indsende Afregninger for de i bemeldte Skrivelse

nævnte Udbetalingers Vedkommende hvert Halvaar fra

1. April til 30. Septbr. og fra I. Oktbr. til 31. Marts

— for Fremtiden at indsende hertil de paagjældeude

Afregninger for Tidsrummene fra 1. April til31.Decbr.

og fra 1. Januar til 31. Marts.
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I Forbindelse hermed skulde man tjenstl. anmode

velbemeldte Ministerium om for Fremtiden behgl. at

ville tilstille Justitsministeriet Afregning over Islands

Mellemværende med Kongerigets Finanser for Tiden

t'ra 1. April til 31. Decbr. og fra 1. Januar til 31.

Marts istedetfor som tidligere for et helt Aar ad Gangen

ved h^inansaarets Udgang.

Justitsministeriets Skrivelse til Generalkousul i5. Marts.

H. Å. Clausen, ang. Frdg. for Island 26. Februar

1872 om Afgift af Brændevin og andre spirituøse

Drikkevarer. Khavn deu 15. Marts 1873. —
Isl. Kopib. 1873 Nr. 167. røindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 587—90. Ministerialtid. for Danm. 1873 Å, S. 49—50.

I et under 14. Maj f. A. hertil indgivet Andragende

har Hr. Generalkonsulen i Forening med flere andre

islandske Kjobniænd anholdt om, at forskjellige for-

mentlige Mangler og Ufuldkommenheder ved den under

26. Februar f. A. emanerede Forordning om Afgift af

Brændevin og andre spirituose Drikkevarer maatte

blive afhjulpne, saaledes at der enten maatte blive givet

en Vejledning til praktisk Benyttelse af fornævnte Lovbud,

eller et Tillæg til samme, hvorved det bestemmes:

L at Afgiften kun skal erlægges af det Kvantum,

der virkelig indfores,

2. at det skal staa enhver Ladningsejer eller Mod-

tager af Varer frit for, naar han efter Varernes An-

komst vil foretage Losningen saa hurtig som Forholdene

tillade det, og naar han ikke vil betale Afgiften efter

det indtagne Kvantum, da at forlange, at vedkommende

Politimester, eller i Havne, hvor ingen Politimester

findes, 1 eller 2 af denne substituerede Mænd uden

Udgift for vedkommende Ejer eller Modtager af Varerne

ved Losningen paaser det virkelige Kvantum, der ind-

fores,
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1873. 3. at det skal staa vedkommende Politimester frit

15. Marts, for at forlange Sikkerhed for Afgiftens Belob, indtil

Losningen er sket, og det nojagtige Belob, som skal

betales, kan beregnes,

4. at der som Folge heraf, naar et Skib forliser

under Losningen eller paa Reisen fra den Havn, hvor

Afgiften maatte være erlagt eller Sikkerhed givet for

den, til Lossestedet, maa finde Tilbagebetaling Sted af

det betalte Belob eller det stillede Depositum, efter

Fradrag af Afgiften af det Kvantum, som maatte være

losset forinden Forliset, hvorhos særskilt Opkrævning

af Afgiften af de Varer, som maatte være reddede ved

Forliset, bliver at foranstalte,

5. at det Ansvar, som ved nævnte Forordning er

paalagt Skibsforeren, overfores paa Ladningsejeren eller

Modtageren af vedkommende Varer,

6. at enhver Politimester er forpligtet til i sin

Fraværelse at konstituere en anden Mand, som i hans

Sted skal indkassere og kvittere for Afgiften undor

hans Fraværelse, saa at Skibet ikke opholdes, samt

7. at der fastsættes et Forhold, hvorefter Vægten

af Vin og Spirituosa, som indfores paa Fustager, re-

duceres til Maal, og et Tharaforhold for Fustagerne*

Næst at forudskikke den almindelige Bemærkning,

at Ministeriet maatte have anset det for heldigere, om

DHrr. istedetfor at afvente den omspurgte Forordnings

Emanation havde fremsat Deres Betænkeligheder, da

Udkastet med tilhorende Motiver i sin Tid blev offentlig-

gjort i Ministerialtidenden, medens det selvfolgelig maa

anses for ugjorligt at foretage Forandringer i den endelig

emanerede Forordning, saalæuge Erfaringen ikke har

vist, hvorvidt dertil maatte være tilstrækkelig Grund^

skulde man, efter om Andragendet at have indhentet

Betænkning fra Stiftamtmanden over Island, og an-

gaaende det under Nr. 7 anforte Punkt erhvervet nær-

mere Oplysninger dels fra de danske Konsuler i Ud-
landet, dels fra Generaldirektoratet for Skattevæsenetj



Justm. Sktiv. ang. Frdg. 26. Febr. 1872. 589

ikke undlade med Hensyn til de forommeldte enkelte 1873.

Punkter tjenstl. at melde: 15. Marts.

ad 1—4. Det folger af den Maade, hvorpaa den

omhandlede Forordnings § 2 er affattet, samt deraf,

at der i alt Fald for Tiden ikke har kunnet etableres

noget Toldvæsen paa Island, at de oinspurgte Varer

betragtes som indførte i det Ojeblik, Skibets Indkla-

rering har fundet Sted, o: naar Skibspapirerne, og

deriblandt Varefortegnelsen eller Toldsedlen, ere blevne

undersogte og paategnede af vedkommende Politimester,

uden at der kan tages noget Hensyn til, om Varerne

senere bringes i Land eller ej, eller m. a. 0. til Op-

losningen. Naar det imidlertid ved Skibets Indklarering

af vedkommende Skibsforer maatte kunne godtgjores

for Politimesteren, at der mangler noget af de paa

Toldsedlen eller Varefortegnelsen opforte Varer, være

sig paa Grund af Havari eller af andre Aarsager, saa-

fiom Svind eller Lækage, vil der ikke væie at opkræve

Afgift af det saaledes Manglende, der efter Forord-

ningens Grundsætninger ikke kan betragtes som ind-

fort. Derimod fattes der efter det Foranstaaende

Hjemmel til at indromme nogen Tilbagebetaling af den

en Gang erlagte Afgift paa Grund af Mangler, der

maatte opdages ved Oplosningen. Ikkun under ganske

særegne Omstændigheder, saasom ved Forlis eller storre

Havari, som maatte være indtraadt efter Indklareringen,

vil der knnne være Sporgsmaal om Indrommelse af en

partiel eller total Tilbagebetaling af den engang erlagte

Afgift; men herom maatte da i ethvert enkelt Tilfælde

være at indgive særligt Andragende til Justitsmini-

steriet, bilagt med fyldestgjorende Bevisligheder,

ad 5. Naar det i Forordningens § 2 er paalagt

enhver Skibsforer at afgive en skriftlig Forsikring paa

Tro og Love om, at der i Skibet ikke findes andre

eller flere af de omhandlede afgiftspligtige Varer end

dem, som ere opforte paa Ladningsfortegnelsen eller

den danske Toldklareringsseddel, da er det fordi en
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1873. saadan Bestemmelse er funden nodvendig for at supplere

^"^^^^^den manglende Kontrol. Den medforer formentlig ikke

storre Besværligheder for Skibsforeren end der med

Billighed kan paalægges ham, og som DHrr. Åndragere

selv have antydet, kan han sikre sig imod at lide

nogen Skade deraf ved at lade Befragteren give sig

det i saa Henseende fornodne Revers. De enkelte

Kolli, som kunne tænkes medsendte uden at være op-

tagne paa Varefortegnelsen, vil Befragteren eller Skibs-

foreren kunne nægte Modtagelse, medmindre Afsenderen

forsyner dem med de nodvendige Oplysninger om Ind-

holdet, og ligeledes vil med Hensyn til saadanne Varer

den i § 2, 3. Sr. ommeldte Forsikring af Modtageren

kunne anvendes, naar Skibsforeren erklærer, at han

ikke tor indestaa for de omspurgte Kollis Indhold.

ad 6. Med Hensyn til dette Punkt henvises til

en i Ministerialtidenden for 1872 Afd. ANr.67, S. 274

optagen Resolution af 7. Novbr. s. A.i)

ad 7. Med Hensyn til dette Punkt henvises til

vedlagte D. D. herigjennem udfærdigede Cirkulære til

samtlige Politimestre i Island.

Forsaavidt DHrr. endelig have udtalt Onsket om,

at det maa blive tilladt Enhver efter eget Valg at er-

lægge den i Frdg. bestemte Afgift enten i Kjobenhavn

eller i Island, bemærkes, at Ministeriet — bortsef fra

de praktiske Vanskeligheder ved et saadant Arrange-

ment — er ude af Stand til at meddele en saadan

Tilladelse, der vilde stride imod Forordningens §§ 2

og 10.

16, Marte. Justitsministericts Ciikulære til samtlige Politi-

mestre i Island, ang. Beregningen af den ved Frdg.

26. Febr. 1872 bestemte Afgift af Brændevin og

andre spirituose Drikkevarer. Khavn d. 15. Marts

') Be foran S. 507-9.
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1873. — Ministerialtidende for Danmark 1873 Å, S.39—éOj 1873.

Ti'^indi Tim stjornarraålefni fslands III, S. 590-92 (islandsk). IS^^^arts.

Til VejledniDg ved Beregnmgen af den i Forord-

ning for Island af 26. Febr. f, A. omhandlede Afgift

af Brændevin og andre spirituose Drikkevarer meddeles

herved Folgende:

1. Paa de danske Toldsedler, som ville folge med

de til Island udforte Varer, ville Spirituosa og Vine

være angivne med Maal , idet Vin paa Flasker og

Spirituosa altid opfores saaledes, medens der med

Hensyn til Vin paa Fustager og andre Emballager

end Flasker, som ellers opfores med Vægt, er truffet

den særlige Bestemmelse, at Vægten i Toldsedler for

Skibe, der udklareres til Island, af Toldvæsenet skal

omsættes ti] Maah Forsaavidt Maalet ikke udfindes

ved den saakaldte Rudning eller Rudering, og forsaa-

vidt ikke et erfaringsmæssigt udfundet Reduktionsfor-

hold haves for den paagjældende Varesort, sker Om-
sætningen efter et Reduktionsforhold, der grunder sig

paa Gjennemsnitsvægten af de forskjellige Vinsorter,

og som har vist sig at være 15,4 Pd. pr. Viertel eller

8 Potter, saa at 1 Pot Vin omtrent er lig 1,9 Pd. Det

danske Toldvæsen paaser, at alle medhavende Varer

af den omhandlede Slags opfores paa Skibets Told-

seddel med særlig Angivelse af, hvad der opgives med-

taget som Skibsproviant, hvorhos Rigtigheden afMaalene

attesteres,

2. Forsaavidt der ved de i Udlandet udfærdigede

Varefortegnelser, der ifolge Lov af 15. April 1854

skulle medfolge de Handelsskibe, som beseile Island,

benyttes fremmede Vægtangivelser, vil den udenlandske

Vægt være at reducere til danske Pund efter folgende

Forhold

:

1 norsk Pund = 0,9962 danske Pd.

1 svensk Skaalpund O,8500 —
1 engelsk Pund = O,9072 —
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1873. 1 fransk Kilogram . , . = 2jOooo danske Pd,

15. Marte. 1 tydsk Pund (Toldpund) = l,oooo —
3. Naar de oraraeldte Varer indfores med Vægt-

angivelse, vil Tiiaraen være at bestemme saaledes

:

for Vin paa Fustager 15

— — Krukker 30 o/o

— Spiritus paa Fustager af Vægt

500 Pd. Brutto eller derover 15 o/o

— — paa Fustager af mindre Vægt 18 o/o

4. De almindeligste udenlandske Maal reduceres

til dansk Maal, sum folger:

1 Viertel = 8,oooo danske Potter,

1 fransk Litre . . . . = l,035i —
1 engelsk Gallon . . . 4,7028 —
1 norsk Pot = 0,9989 —
1 svensk Kande . . . = 2,7010 —
1 spansk Litro . . . . = l,035i —

5. Af danske Fustager svarer:

1 Anker til 39 Potter,

1 Oxehoved til 234 —
1 Tierce til 156 —
1 Ahm til 160 —
1 Pibe {= 3 Ahm) til . . . 480 —
1 Fad {= 4 Oxehoveder) til 936 —

En Tonde har forskjellig Storrelse efter de for-

skjellige Varer, Oltonden, som ogsaa gjælder for

Spirituosa, er 136 Potter, hvorimod den islandske

Tran- og Brændevinstonde kun er 120, 121 eller 122

Potter. Forsaavidt Tonden er justeret, er Pottetallet

indbrændt i Fustagen. De nys anforte Storrelser ere

vel de almindelig antagne, men ikke saa paalidelige,

at en Afgiftsberegning kan stottes derpaa, idet de for-

skjellige Benævnelser benyttes i Flæng for Emballager

af ikke nojagtig samme Rumfang, Kun med Hensyn

til TSnden har man noget Bestemt at holde sig til,

forsaavidt den er justeret.
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Hvad fremmede Fustager angaar, er det Samme 1873.

Tilfældet. En Barrique er saaledes et fransk Maal, ^^^^^^"^^^
i Bordeaux er = 236,00 danske Ptt.

i Bayonne = 255,37 —
I Cette haves Piber å 70 Viertier — 560,oo —

— a 65 — = 520,00 —
— — å 60 — = 480,00 —

I Madrid er en Pibe = 455,50 —
I Malaga — — = 586,oo —
Paa Madeira — = 431,oo —
I Portugal — — = 520,00 —

Patent ang. en med de Forenede Amerikanske is. Marts.

Stater afsluttet Konvention om de i de Forenede

Stater naturaliserede danske Undersaatters og de

i Danmark naturaiiserede amerikanske Borgeres

Retsstilling. Kliavn den 18. Marts 1873. —
Lovtid. for Kgr. Danmark 1873 S. 40—43 (med Konventionen

saavel i det danske som det engelske Sprog); Ålgreen-Ussings

Lovsaml. 1873 S. 68-71. -

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Vi have allern.

forsynet den imellem Os og de Forenede Amerikanske

Stater afsluttede Konvention om de i de Forenede

Stater naturaliserede danske Undersaatters og de i

Danmark naturaliserede amerikanske Borgeres Rets-

stilling med Vor allerh. Ratifikation, og bringes be-

meldte Konvention nu, efterat Ratifikationerne ere ud-

vexlede, herved til offentlig Kundskab.

Konvention.

I det Ojemed nærmere at bestemme, hvilken stats-

borgerlig Stilling der skal tillægges danske Undersaatter,

som ere udvandrede eller fremtidig maatte udvandre

til de Forenede Stater af Amerika, saavelsom disse

XXL B. 38
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1873. Staters Borgere, som ere udvandrede eller maatte ud-

18. Marts, vandre til Danmark, have H. M. Kongen af Danmark

og de Forenede Stater af Amerika besluttet at indgaa

en Konvention og have derfor udnævnt til deres Be-

fuldmægtigede: H. M, Kongen af Danmark: Allerhoist-

sarames Udenrigsminister, Kammerherre Otto Ditlev

Baron Rosenorn-Lehn, Kommandor. af Dannebrog og

Dannebrogsmand pp., og Præsidenten for de Forenede

Stater af Amerika: Hr. dr. phil. Michael J. Cramer,

de Forenede Staters Ministerresident i Kjobenhavn,

hvilke, efter gjensidig Meddelelse af deres respektive

Fuldmagter, som befandtes at være i god og rigtig Form,

ere komne overens om og have afsluttet folgende

Artikler:

Art. 1. Danske Undersaatter, der ere blevne eller

fremtidig maatte blive naturaliserede som amerikanske

Borgere i Overensstemmelse med de i de Forenede

Stater gjældende Love, skulle af Kongeriget Danmark

i enhver Henseende og. i enhver Retning anses som

Statsborgere i de Forenede. Stater af Amerika og be-

handles som saadanne.

Paa samme Maade skulle Borgere af de Forenede

Stater af Amerika, som ere blevne eller fremtidig

maatte blive naturaliserede som danske Undersaatter i

Overensstemmelse med de i Danmark gjældende Love,

af de Forenede Stater af Amerika i enhver Henseende

og i enhver Retning anses som danske Undersaatter

og behandles som saadanne.

Art. 2. Dersom en saadan dansk Undersaat, der

er bleven naturaliseret som Borger i de Forenede Stater,

atter tager Ophold i Kongeriget Danmark, kan H. M.

Kongen af Danmarks Regjering, efter hans derom frem-

satte Begjæring og paa saadanne Vilkaar, som den

maatte finde passende at bestemme, gjengive ham hanstt

Egenskab og Rettigheder som dansk Undersaat, og de

Forenede Staters Regjering skal i saa Fald ikke paa

Grund af hans tidligere Naturalisation kunne gjore
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Paastand paa, at han skal behandles som Borger af 1873.

de Forenede Stater. 18. Marts..

Naar en Borger af de Forenede Stater, der i

Kongeriget Danmark er bleven naturaliseret som dansk

Borger, atter tager Ophold i de Forenede Stater, kan

disses Regjering ligeledes efter hans derom fremsatte

Begjæring og paa saadanne Vilkaar, som den maatte

finde passende at bestemme, gjengive ham hans Egen-

skab og Rettigheder som Borger af de Forenede Stater,

og skal den danske Regjering i saa Fald ikke paa

Grund af kans tidligere Naturalisation kunne gjore

Paastand paa, at han skal behandles som dansk Un-

dersaat.

Art, 3. Dersom imidlertid en dansk Undersaat,

der er bleven naturaliseret i de Forenede Stater, paany

tager Ophold i Danmark uden at have til Hensigt at

vende tilbage til de Forenede Stater, skal han anses

for at have opgivet den dersteds erhvervede Naturali-

sation.

Paa samme Maade skal en Borger af de Forenede

Stater, der er bleven naturaliseret i Danmark, anses

for at have opgivet sin der erhvervede Naturalisation,

naar han paany tager Ophold i de Forenede Stater

uden at have til Hensigt at vende tilbage til Danmark.

Hensigten til ikke at vende tilbage skal antages

at være tilstede, naar en Person, der er naturaliseret

i det ene Land, opholder sig længere end to Aar i

det andet.

Art. 4. Nærværende Konvention skal. træde i

Kraft umiddelbart ved Ddvexlingen af Ratifikationerne

og skal forblive gjældende i 10 Aar. Dersom ingen

af Parterne 6 Maaneder forinden har tilkjendegivet den

anden sin Hensigt da at ophæve Konventionen, for-

bliver den fremdeles gjældende til Udlobet af 12 Maa-

neder, efter at den ene Part har givet den anden denne

sin Hensigt tilkjende.

38*
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1873. Art. 5. Nærværende Konvention skal ratificeres

TT^-T^" af H. M. Kongen af Danmark og af Præsidenten for

de Forenede Stater af Amerika med Senatets Raad og

Saratykke, og Ratifikationerne skulle udvexles i Kjo-

benhavD, saasuart som muligt;, i Lobet af 8 Maaueder

fra Dags Dato at regne.

Til Bekræftelse heraf have de respektive Befuld-

mægtigede undertegnet denne Konvention og paatrykt

samme deres Segl.

Givet i Kjobenhavn den 20. Juli i Herrens Aar

Et Tusinde Otte Hundrede og To og Halvfjerds.

(Undert.) O. D. Rosenorn-Lehn. (Undert.) Michael

(L. S.) J. Cramer.

(L. S.)

sa Marts. Justitsmillisteriets Skrivelse til Marinemini-

steriet, angaaende Tilsynet med Fremmedes Fiskeri

under Island samt om Dampskibsfart omkring

Landets Kyster. Khavn den 20. Marts 1873. —
Isl. Kopib. 1873 Nr. 178. Tx&indi um stjornarmålefDi fsiands

III. S. 592.

Ved at meddele, at Skonnerten »Fylla" under

Kapt, P. F. Gjodesens Kommando vil afgaa paa Togt

til Island og Færoerne i de forste Dage af næste Maaned,

har Marineministeriet i behgl. Skrivelse af 14. d. M.

forespurgt, om Justitsministeriet maatte onske Chefen

meddelt særlige Forholdsregler.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning tjensti. melde, at idet man iovrigt i den omhand-

lede Henseende, forsaavidt angaar Færoerne, kan hen-

holde sig til, hvad der er udtalt i Skriv, af 10. Febr.

og 25. Marts 1872, og for Islands Vedkommende til

Justitsm. Skriv, af 26. Marts f. A. i), hvorefter der for

^) se foran S. 237—38,
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indeværende Aar vil være at skride til en nojagtig 1873.

Overholdelse af Frdg. 12. Febr. f. A om Fremmedes 20. Marts.

Fiskeri under Island m, v., maa man onske Chefens

Opmærksomhed henledet paa, at han i Henhold til den

ior Landshovdingen over Island under 29. Juni f, A,

udfærdigede Instrux § 10 i det Hele ang. eventuelle

Overtrædelser af fornævnte Forordning fra fremmede

Fiskeres Side har at henvende sig til bemeldte Em-
bedsmand.

Som det vil være det ærede Marineministerium

bekjendt, har der flere Gange af Althinget været an-

draget paa, at der maatte blive oprettet en Dampskibs-

fart omkring Islands Kyster, hvilket dog paa Grund af

de dermed forbundne store Bekostninger hidtil ikke

har kunnet iværksættes. Imidlertid blev det ommeldte

Savn for en Del afhjulpet ved den Dampskibsfart, som

i de foregaaende 2 Aar har fundet Sted fra Norge

paa og imellem flere islandske Havne, men da denne

Fart nu er ophort, vil Savnet af en Dampskibsfart

mellem de islandske Handelssteder blive endnu mere

foleligt. Under disse Omstændigheder vilde Justits-

ministeriet anse det for særdeles onskeligt, om Skon-

nerten »Fylla« i Sommerens Lob kunde fra Reykjavik

foretage et Par Ture tii de vigtigste Havne paa de

andre Kanter af Landet, navnlig Stykkisholm, Isafjord,

Akureyri, Seydisfjord og Berufjord, og modtage til

Forsendelse Breve og mindre Pakker. Disse Ture

burde da efter Landshovdingens Foranstaltning forud

bekjendtgjores til Efterretning for Publikum, og saa-

vidt muligt sættes i Forbindelse med Postdampskibet

•> Dianas fl Reiser.

Om hvorvidt det ærede Ministerium maatte se sig

i Stand til at imodekomme det heromhaudlede Onske,

turde man udbede sig behgl. nærmere Underretning,

for at derefter det Fornodne eventuelt herfra kan blive

Landshovdingen meddelt.
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1873. Kundgjorelse ang nye 50 Rigsdalersedler, som

21: Marts, af Nationalbanken sættes i Omlob. Khavn den

21. Marts 1873. - Lovtidende for Kgr. Danmark 1873

S. 56; Algreen-Ussings Lovsaml. 1873 S, 98.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: At det for

Os er andraget, hvorledes Nationalbanken i Kjoben-

havn ifolge en af Bankens Bestyrelse i sin Tid tagen

Beslutning onsker at sætte nye 50 Rigsdalersedler i

Omlob, der i Henseende til deres Indretning ere yder-

ligere afvigende fra Forskrifterne i Plakat af 5. Novbr.

1834 end det alierede ved Vor allerh. Kundgjorelse af

25. Juli 1870 er tilladt. Da Vor allerh. Bemyndigelse

hertil er ansoj^t, have Vi allern. besluttet og befale herved:

Nationalbanken i Kjobenhavn skal med Hensyn

til de 50 Rigsdalersedler, som den fremtidig sætter i

Omlob, være bemyndiget til foruden de ved allerh.

Kundgjorelse af 25. Juli 1870 tilladte at foretage fol-

gende Forandringer i den ved Plakat af 5. Novbr. 1834

foreskrevne Indretning af disse Sedler, nemlig:

1. at hver Seddel bærer Tallet af det Aar, hvori

den udgaar af Bankens Seddeltrykkeri,

2. at Ordet »Rigsbankdaler« i Seddelens Ramme
ombyttes med »Rigsdaler«, samt

3. at Seddelens Text kommer til at lyde saaledes:

»Paa Valuta, som Banken ejer, er denne Seddel udstedt

for 50 Rigsdaler, ogvexles paa Anfordring med Solvmont.«

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 21. Marts 1873.

22. Marts. Bekjcndtgjorelse fra Stiftamtmanden over Island

om uye Postfrimærker. Rvlk den 22, Marts 1873.

— Ministerialtidende for Danmark 1873 B, S. 124; Ti&indi um
stjornarraålefni fslands III, S. 593.

Ifolge Justitsministeriets Foranstaltning er der for-

uden de i Bekjendtgjorelse om Postvæsenet paa Island
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3. Maj 1872 § 15 ommeldte til almindelig Brug be- 1873.

stemte islandske Postfrimærker endvidere blevet ud-
22^Ma^ts

færdiget Frimærker af graa Farve til en Værdi a£

3 Skilling.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 25. Marts,

over Island, ang. Frdg. for Island 26 Februar

1872 om Afgift af Brændevin og andre spiri-

tuose Drikkevarer. Khavnden 25. Marts 1873.

—

Isl, Kopib. 1873 Nr. 180, Ti&indi um stjornarmalefni fslands

III, S. 595.

Efter Modtagelsen af Hr. Stiftamtm.'s behgl. Be-

tænkning af 29. Juni f, A, over det dermed tilbage-

fulgte Andragende, hvori endel islandske Kjobmænd

her af Staden havde anholdt om, at forskjellige nær-

mere angivne Mangler og Ufuldkommenheder ved den

lunder 26. Febr. s. A. emanerede Forordning for Island

om Afgift af Brændevin og andre spirituøse Drikke-

varer maatte blive afhjulpne, har man om Sagen brev-

vexlet saavel med Udenrigsministeriet som med Gene-

raldirektoratet for Skattevæsenet, og derpaa under 15.

d. M. tilskrevet Andragerne saaledes som behgl. vil

•erfares af medfolgende Særtryk af Ministerialtidenden

for indeværende Aar, hvorhos man direkte har til-

stillet samtlige Politimestre i Island hver et Exemplar

dels af bemeldte Særaftryk, dels af et s, D. heri-

gjennem udfærdiget i et Antal Expl. vedlagt Cirkulære

til Vejledning ved Beregningen af den i ovennævnte

Forordning omhandlede Afgift i), dels endelig afR. W,
Bauers Værk: »De vigtigste Landes og Stæders Maal,

Vægt og Mont«, hvoraf et for det eventuelle Lands-

hovdings-Embedes Arkiv bestemt Exemplar ligeledes

vedlægges.

') se foran S. 587—93
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1873. Ved at ineddele Foranstaaende skulde man tjenstl.

Marts.
^^^^ Stiftamtm. anmodet om behgl. at ville in-

struere Politimestrene i SSnderamtet om, at forholde

sig i Overensstemmelse med Indholdet af Ministeriets

Svarskrivelse til Andragerne, samt henvise dem til det

fremsendte Værk af Kpt. Bauer, forsaavidt det dem
tilstillede Cirkulære ikke maatte indeholde tilstrække-

lige Oplysninger om Afgiftsberegningen.!)

28. Marts. Bekjendtgjfirelse ang. Portoen for Breve m.v.

mellem Danmark og Rusland. Ehavn d. 28. Marts

1873. — Algreen-UsBings Lovsaml. 1873, S. 111—12; Mi-

nisterialtidende for Danmark 1873 B, S. 207. [Ved denne Be-

kjendtgj oreise fra 2. Postsekretaxiat bringes til almindelig Kund-

skab, at i Henhold til en mellem Danmark og Rusland under

'^^^^ 1872 afsluttet Postkonvention, der træder i Kraft fra

25. Juni

1. April 1873 at regne, er Portoen: for et frankeret Brev fra

Danmark til Rusland af 15 Grammer 14 Sk., for et ufrankeret

Brev fra Rusland til Danmark af samme Vægt 21 Sk., og for

frankerede Tryksager og Vareprover pr. 50 Grammer 4 Sk.

Breve kunne anbefales, og vil der for saadanne Forsendelser

foruden Portoen være at erlægge et Anbefalingsgebyr af 8 Sk.;

de maa være forsynede med idetmindste 5 gode Laksegl. Gaar

et anbefalet Brev tabt, vil Afsenderen i det Land, hvor Brevet

er indleveret, kunne fordre en Skadesetfltatuing af 50 Francs.]

29, Marts. Bekjendtgjorclse ang. Portoen for trykte Sager

ander Kors- eller Enkeltbaand samt Vareprover

og Monstre fra Danmark til Sverrig. Khavn den

29. Marts 1873. - Ministerialtidende for Danmark 1873

B, S. 185; Algreen-Ussings Lovsaml. 1873 S. 127 (jfr. Post-

konvention mellem de nævnte Lande af 10, April 1869).

[Ved denne Bekjendtgjorelse fra 2. Postsekretariat bringes

til almindelig Kundskab, at fra 1. April 1873 at regne vil Por-

^) s. D. udgik en tilsvarende Skrivelse til de ovrige Amt-

mænd.
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toen for trykte Sager under Korsbaand eller Enkeltbaand samt 1873.

Vareprover og Monstre fra Danmark til Sverrig blive beregnet —

^

med 3 Sk, pr. 50 Grammer istedetfor som hidtil pr. 40 Gram-
^^^^

msr, og at fra samme Tid vil Maximalvægten for trykte Sager

under Kors- eller Enkeltbaand fra Danmark til Sverrig blive

forhojet fra 250 Grammer indtil 500 Grammer pr. Forsendelse,

hvorimod Maximalvægten for Vareprover og Monstre forbliver

uforandret som hidtil 250 Grm. pr. Forsendelse].

Justitsministeriets Skrivelse til Landskovdingen i^- ^v^^^^

over Island, ang. Postforsendelser med det islandske

Stationsskib „Fylla''. Khavn den 16, April 1873.

— Isl. Kopib. 1873 Nr. 248. TiBindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 596,

I Forbindelse med Skrivelse herfra af 2. d. M.

undlader man ikke tjenstl. at melde, at Marinemini-

steriet i Gjensvar paa den Hr. Landsh5vdingen i Af-

skrift tilstillede Siirivelse herfra af 20. f. M, har med-

delt, at Samme har instrueret Chefen for Skonnerten

»Fylla^ om, naar han under Skibets Ophold ved Island

anlober Land, saavidt muligt i Forvejen at bekjendt-

gjore, naar han afgaar fra et Sted til et andet, for da

at kunne medtage Post, om det niaatte onskes.

Justitsministeriets Skrivelse til Landsliovdingen i6. April,

over Island, ang. Salg af det den islandske Justits-

kasse tilhorende Landsoverretshus i Reykjavik in. v.

Khavn den 16. April 1873. - isi. Kopib. 1873 Nr. 251.

Ti'c)indi um etjornarmålefni fslands III, S. 598—99.

I behgl. Skrivelse af 27. Februar sidstl. har Hr.

Landsh. i Deres tidligere Egenskab af Stiftamtmand

over Island indstillet:

at det den islandske Justitskasse tilhorende saa-

kaldte Landsoverretshus i Reykjavik maa erhverves for

den islandske Landskasses Regning, saaledes at denne
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1873. herfor erlægger til Justitskassen en ved uvillige Mænds
April. Skjon fastsat Kjobesum, eller refunderer Justitskassen
^^^^"^

de Omkostninger, som Anbringelsen af Landsoverrettens

Lokaler i den ny Straffeanstalts Bygning koster,

at det nævnte Hus i Overensstemmelse med det

.af Dem fremsendte Overslag med tilhorende Tegning

paa Landskassens Regning indrettes dels til Afbenyt-

telse for Pastoralseminariet, hvis nuværende Husleilig-

hed er opsagt til 1. Oktbr. næstkommende, og dels til

Lokale for en eventuelt oprettet Navigationsundervis-

ning eller for den i Reykjavik oprettede Lægeunder-

yjsning for det Tilfælde, at det denne overladte Lokale

i Sygehuset maatte blive bestemt til anden Afbenyttelse,

at de hertil forni)dne Arbeider, forsaavidt angaar

Præsteskolens Lokaler, udfores i Lobet af indeværende

Aars Sommer, saaledes at de kunne være fuldforte og

Lokalerne tages i Brug den 1. Oktbr. d. A.,

at Landshovdingen bemyndiges til ved Licitation

eller, forsaavidt en saadan ikke lykkes, ved Akkord

paa Grundlag af ovennævnte Overslag og Tegning at

træffe de fornodne Foranstaltninger i Anledning af det

Foranstaaende.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

foranstaaende Indstillinger bifaldes saaledes:

at Landskassen overtager ommeldte saakaldteOver-

retsbus for en paa den foranforte Maade bestemt Vur-

deringssum, og at denne tjener til delvis Refusion af

det af Landskassen for Justitskassen til Opforeisen af

en Strafanstalt for Island gjorte Udlæg, samt

at det til Indretning af Pastoralserainariets Lo-

kaler fornodne Belob, der under ingen Omstændigheder

maa overstige den i Overslaget nævnte Sam af 677 Rd.,

men forventes at ville blive indskrænket til det i Deres

Skrivelse anforte Belob af 625 Rd., afholdes af den i

Overslaget over Islands Indtægter og Udgifter i Regn-

skabsaaret fra L April til 31. Decbr. 1873 § 10 til
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uforudsete og tilfældige Udgifter normerede Sum, saa- 1873.

ledes at De bemyndiges til ved Jordebogskassen at ^^^^
^lø""^]^

Dem Belobet udbetale.

Idet man forventer i sin Tid at modtage en behgl.

Meddelelse om de af Dem i ommeldte Henseende trufne

Foranstaltninger og eventuelt dokumenteret Regnskab

for Omkostningerne ved de omhandlede Arbeiders Ud-

forelse hertil indsendt, skulde man, — forsaavidt De

endelig har indstillet, at Landshovdingen maa bemyn-

diges til at træffe Overenskomst med Gymnastiklærer

Steenberg < m, at han mod at erholde fri Bolig i det

ommeldte Hus og mod et aarligt Vederlag af 50 Rd.,

hvoraf 30 Rd. tænkes udredede af Justitskassen og 20

Rd. af de Belob, som bevilges til de paagjældende

Undervisningslokalers Opvarming, Belysning og Ren-

gjoring, overtager Bestillingen som Bud ved Lands-

overretten og Tilsynet med de omhandlede Undervis-

ningslokaler, — forinden der kan bevilges noget aarligt

Belob udredet af Justitskassen, tjenstl. udbede sig

Deres behgl. Ytringer om, hvorvidt der efter at de

bemeldte Kasse tilhorende Obligationer i Overensstem-

melse med forskjellige derom herfra udgaaede Ordrer

ere blevne transporterede til Landskassen og efter at

Boder for delicta carnis ikke længer gaa ind i samme,

endnu tilflyder samme nogen varig Indtægt, hvorhos

iovrigt tilfojes, at Sagen, forsaavidt den med Hensyn

til dette Indstillingspunkt tillige angaar Kirk- og Un-

dervisningsministeriet, herfra er bleven tilstillet dette

Ministerium. — 2 Bilag vedlægges.

Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen le. April,

over Island, ang. Frdg. om de islandske Land-

kommuners Styrelse af 4. Maj 1872. Khavn den

16. April 1873. — Isl. Kopib. 1873 Nr. 260. Tibindi

nm stj6rnarinalefni fslands III, S. 600-602; Ministerialtidende

for Danmark 1873 A, S. 81-82.
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1873. I behgl. Skriv, af 8. Novbr. f. A. har Hr. Lands-

16. April, hovdingen som daværende Stiftamtmand over Island

indstillet, at Justitsministeriet i Henhold til § 61 i

Frdpr. om de islandske Landkommuners Styrelse af 4.

Maj 1872 vil træffe Bestemmelse om, naar bemeldte

Frdg. skal træde i Kraft, og har De i saa Henseende

forment, at dette maatte ske ved en til Thinglæsning

bestemt Anordning. I Forbindelse hermed har De

foreslaaet forskjellige Foranstaltninger for at Frdg. om

muligt i alt Fald delvis kunde træde i Virksomhed

allerede i indeværende Aar,

Næst i denne Anledning at bemærke, at man ved

Frdg.'s Emanation er gaaet ud fra den Forudsætning,

at der ikke kunde blive Sporgsmaal om Sammes fulde

Ikrafttræden forend i Aaret 1>"75, og at § 61 netop

af den Grund og fordi det fandtes mindre passende

udtrykkeligt at sætte et saa tilsyneladende fjærnt Tids-

punkt, er bleven affattet som den foreligger, at Mini-

steriet for sit Vedkommende ikke har kunnet andet

end nære stærk Tvivl om Lovmedholdeligheden af de

i Deres foranforte Skrivelse foreslaaede forskjellige

Alternativer til at fremskynde Forordningens Ikraft-

træden, samt at der formentlig ikke er tilstrækkelig

Grund til, at den Afgjorelse, som Ministeriet i Henhold

til § 61 vil have at træffe med Hensyn til Tidspunktet

for Forordningens Ikrafttræden, fremtræder i Form af

en Anordning, der læses til Thinge, — skulde man til

Forordningens Iværksættelse tjenstl. anmode Hr. Landsh.

om, efter at Forordningen er bleven thinglæst paa

Mandtalsthingene iaar, behgl. at ville træffe de fornodne

Foranstaltninger tiJ, at Valgene til Repsforstander-

skaberne kunne foretages paa Foraars-Repsthingene i

1874, til Sysselforstanderskaberne paa Mandtalsthingene

s. A,, og til Amtsraadene paa et af de respektive

Sysselforstanderskaber, efter at disse ere valgte, til

den Ende i Lobet ligeledes af 1874 eller i alt Fald i

Begyndelsen af 1875 afholdt Mode, hvorefter samtlige
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3 Slags kommunale Raad i Aaret 1875 ville have at 1873.

begynde deres ordinære Virksomhed i Henhold til For- 16. April,

ordningens Forskrifter.

Ligesom der i ommeldte Henseende, efter hvad

Hr, Landsh. har meddelt, allerede forelobig er draget

Omsorg for, at der i Overensstemmelse med Forordn.*'s

§ 2 kan tages Bestemmelse om Antallet af Forstandere

i de enkelte Repper, saaledes vil der til Opfyldelse af

ovennævnte Paalæg fornemmelig være at træffe betimelig

Foranstaltning til Dannelsen af Valgbestyrelser m. v.

i Henhold til Forordn.'s §§ 6, 7 og 29, samt til Ud-

arbeidelse af foreli3bige Skemata til Overslag over

Reps- og Sysselkommunernes Indtægter og Udgifter i

Henhold til Forordn.'s §§ 19 og 40.

Med Hensyn til at det i Deres ovennævnte Skri-

velse er ytret, at Repstyrerne, efterat Valgene til Reps-

forstanderskaberne, — til hvilke efter Forordn/s § 14

Bestyrelsen af Reppernes Fattigvæsen gaar over, —
ere foretagne i Foraaret 1874, ikke i Henhold til de

nugjældende Bestemmelser i Reglem, 8. Januar 1834

ville kunne paaligne Fattigbidraget i Efteraaret 1874,

og at det derfor vil være nodvendigt at der i saa Hen-

seende træffes en midlertidig Bestemmelse, skulde man

ikke undlade at bemærke, at Bestemmelserne i Frdg.'s

§ 14 efter Ministeriets Formening ikke ere til Hinder

for, at Fattigbidraget i Efteraaret 1874 paalignes paa

samme Maade som hidtil, altsaa af Repstyrerne, hvilket

ogsaa bedst stemmer med Forordningens ovrige Be-

stemmelser, idet det nye Forstanderskab kun kan paa-

ligne saadanne Bidrag, som have Hjemmel i det af

samme forfattedeOverslag, der efter det Ovenanførte

ikke vil existere i Efteraaret 1874, jfr. Frdg.'s § 19,

hvorhos tilfojes, at det i Frdg/s § 20 ommeldte Regn-

skab som Folge heraf forste Gang ikke vil være at

aflægge forend til Fardag 1876,

Forsaavidt De endelig har indstillet, at de midler-

tidige Udgifter til Sysselkommunerne, indtil de for-
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1873. nodne Midler kunne paalignes af Sysselforstander-

16 April
maatte afholdes af Anitsrepartitionsfondene,

skjonner Ministeriet ikke, at der hertil haves nogen

Hjemmel, hvorimod det vil kunne forsvares, at yde

Sysselkomraunerne et Laan af Fondene, hvis dette

maatte blive nødvendigt, hvad der dog neppe antages

at ville blive Tilfældet, idet Sysselforstanderskaberne

formentlig strax ville kunne paaligne de nodvendige

Belob.

24. April. Justitsministeriets BekjendtgjOrelse ang\ Opret-

telsen af et Brevsamlingssted i Osterskaptafells

Syssel. Khavn den 24. April 1873.— isi. Kopib.

1873 Nr. 292; Ministerialtid. for Danmark 1873 JB, S. 215.

Landshovdingen over Island har ifolge dertil af

Justitsministeriet given Bemyndigelse truffet den Modi-

fikation i Bekjendtgjorelse om Postvæsenet paa Island

af 3. Maj f. A., at det Brevsamlingssted, der efter

bemeldte Bekjendtgjorelse vilde have været at oprette

paa Sandfell i Osterskaptafells Syssel, i Stedet derfor

henlægges til Hof i Oræfi i samme Syssel.

13. Maj. ' Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, ang. Meddelelse af jus practicandi i

Island til en Skibslæge. Khavn d. 13. Maj 1873.

— iBl. Kopib. 1873 Nr. 329. Tf&indi um stjornarmalefni fslands

III, S. 603-04.

Ved hertil at indsende 2 Andragender, hvori for-

henværende Skibslæge A. Tegner deis paany anholder

om jus practicandi paa Island, dels andrager paa, at

han niaa nyde godt af det ved Justitsm, Bekjendtgj,

ang. forskj. Foranstaltninger med Hensyn til Mediciual-

væsenet i Island af 31. Maj 1867 Nr. 1 givne Tilsagn,

eller in subsidium, at der paa anden Maade maa blive

bevilget ham en Understøttelse af det Offentlige til at
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fortsætte den Lægevirksomhed, som han i nogen Tid 1873*

har ovet paa Vopnafjord i Nordermula Syssel, har
'J3'""^[^

Amtmanden over Islands Nord- og Ostamt, stottet paa

anbefalende Vidnesbyrd saavel fra Sysselmanden i be-

meldte Syssel, som fra andre der bosatte ansete Mænd,

udtalt sig for, at der tilstaas Andrageren jus practi-

candi, samt at der bevilges ham en lignende Under-

stottelse af det Offentlige, som der 2 Gange tidligere

af Ministeriet er tilstaaet ham for ydet Lægehjælp paa

Island.

Efter at Ministeriet i denne Anledning har brev-

vexlet med det kgl. Sundhedskollegium og gjennem

Samme modtaget en Erklæring over Sagen fra Land-

fysikus paa Island, Justitsraad Hjaltalin, skulde man

til behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl.

melde, at Ministeriet efter de nu oplyste Omstændig-

heder har troet herved at kunne tilstaa Andrageren

jus practicandi paa Island, hvorimod det iovrigt An-

sogte ikke kan bevilges, medmindre han underkaster

sig den i Island oprettede Lægeexamen.

Justitsministeriets Skrivelse til LandshSvdingeu i5. Maj.

over Island, ang. Fritagelse for at svare Konge-

tiende af Jorden fflodrndalnr. Ehara d. 15. Maj

1873, — Isl. Kopib. 1873 Nr. 339. Ti&indi um stjornar-

målefni fslands III, S. 604.

I Anledning af et gjennem Islands Nord- og Ost-

amt til Justitsministeriet indkommet Andragende, hvori

Bonden Sigurbur J6nsson af Mo&rudalur i Jokulsa Rep
inden Nordermula Syssel anholdt om Fritagelse for at

svare Kongetiende af bemeldte Jord med tilhorende^i

Hjalejer, samt om Tilbagebetaling af den af ham for-

mentlig urettelig erlagte Tiende, idet han gjorde gjæl-

dende, at Jorden tidligere havde tilhort Skålholt Bispe-

stol, og at der ved Salget af Bispestolene Skålholt og

Hålar Jorder udtrykkeligt var indfort i Auktionskondi--
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1873. tionernej at de for Eftertiden skulde nyde den samme

^'""^^^ Tiendefrihed, som de havde nydt medens de horte

under Stolene, — resolverede Justitsministeriet ved

Skrivelse til bemeldte Amt af 28. Februar sidstl. i),

at der for Fremtiden ikke vil være at opkræve Konge-

tiende hverken af Gaarden eller af Hjalejerne, og at

den af Supplikanten til Fardag 1871 og 1872 erlagte

Tiende vil være at tilbagebetale hanij forsaavidt den

er kommen Landskassen til Gode, medens den Sjettedel,

som vedkommende Sysselmand har oppebaaret i In-

kassationssalær, vil være at tilbagebetale Supplikanten,

hvorhos tilfojedes, at Sagen med Hensyn til Sporgs-

raaalet om en eventuel Tilbagebetaling af den for tid-

ligere Aar erlagte Tiende herfra var tilstillet Finans-

ministeriet til Afgjorelse, da disse Bel5b ere tilflydte

Statskassen.

Efter at Finansministeriet med Hensyn til sidst-

nævnte Sporgsmaal har erklæret, at Samme ikke ser

sig i Stand til at soge Andrageren bevilget Tilbage-

betaling af den for det omhandlede Tidsrum for 1871

erlagte Tiende, skulde man tjenstl. anmode Hr. Lands-

hovdingen om behgl, at ville foranledige Vedkommende

underrettet om den af bemeldte Ministerium saaledes

trufne Afgjorelse.

17. Maj. Kundgj oreise ang. en med det forenede Konge-

rige Storbritannien og Irland afsluttet Konvention

om gj ensidig Udlevering af Forbrydere. Khavn

den 17. Maj 1873. — Lovtid. for Kgr. Danmark 1873

S. 131—43 (med Konventionen saavel i det danske som det

engelske Sprog); Algreen-Ussings Lovsaml. 1873 S. 206—15.

Vi Christian den Niende &c. G. V,: Vi have

allern. fundet Os foranlediget til at afslutte med Hendes

Majestæt Dronningen af det Forenede Kongerige Stor-

se foran S. 580-81
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fcritannieu og Irland en Konvention angaaende gjen- 1873.

«idig Udlevering af Forbrydere, og bringes bemeldte 17. Maj.

Konvention, efter at Ratifikationerne ere udvexlede,

herved til offentlig Kundskab.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Konvention.

Da Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hendes

Majestæt Dronningen af det Forenede Kongerige Stor-

britannien og Irland, til bedre Haandbævelse af Rets-

plejen og til Forebyggelse af Forbrydelser indenfor deres

respektive Territorier og Statsgebeter, have anset det for

gavnligt, at Personer, som ere anklagede for eller over-

beviste om at have gjort sig skyldige i de nedenfor

angivne Forbrydelser og ved Flugt have unddraget sig

Retsforfolguing, blive under visse Omstændigheder gjen-

sidigen udleverede, saa have bemeldte Majestæter til i
*

dette Ojemed at afslutte en Traktat udnævnt til deres

Befuldmægtigede, Hans Majestæt Kongen af Danmark:

Baron Otto Ditlev RosenOrn-Lehn, KommandSr af

Dannebrog og Dannebrogsmand, Hans Majestæts Uden-

rigsminister, og Hendes Majestæt Dronningen af det

Forenede Kongerige Storbritannien og Irland: Sir

Charles Lennox Wyke, Koramandor af Bath-Ordenen,

Hendes Majestæts overordentlige Gesandt og befuld-

mægtigede Minister hos Hans Majestæt Kongen af

Danmark, hvilke efter gjensidig Meddelelse af deres

respektive Fuldmagter, der befandtes i god og rigtig

Form, ere komne overens om folgende Artikler:

Art. I, Hans Majestæt Kongen af Danmark og

Hendes Britiske Majestæt forpligte sig til, paa derom

i deres Navn gjennem deres respektive diplomatiske

Agenter fremsat Begjæring, gjensidigen at udlevere til

hinanden Personer, som, anklagede for eller overbeviste

om at have begaaet nogen af de nedenfor angivne For-

XXI. B. 39
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1873. brydelser indenfor den Parts Territorium, der begjærer

17. Maj. UdJeveringen, maatte blive antrufne indenfor den anden

Parts Territorium, dog med Undtagelse af det Tilfælde,

at saadanne Personer have Indfødsret ifolge Fodsel

eller Naturalisation i den Stat, til hvilken Begjæringen

om Udleveringen er rettet. 1) Mord eller Forsog paa

Mord eller Sararaad om Mord. 2) Drab. 3) Efter-

gjorelse eller Forfalskning af Penge eller Udgivelse af

eftergjorte eller forfalskede Penge. 4) Dokumentfalsk

eller anden Eftergjorelse eller Forfalskning eller svig-

agtig Brug af et falsk Dokument eller af anden efter-

gjort eller forfalsket Gjenstand. 5) Tilegnelse af be-

troet Gods eller Tyveri. 6) Tilvendelse af Penge eller

Gods ved falske Foregivender. 7) Forbrydelser af

Fallenter imod Fallitlovgivningen, 8) De efter den til

enhver Tid gjældende Lovgivning strarfbare svigagtige

Handlinger, der begaas af en Depositarius, Bankier,

Agent, Faktor, Værge, Kurator eller af et Selskabs

Bestyrer, Medlem eller offentlige Betjent. 9) Voldtægt.

10) Bortforelse. 11) Barnerov. 12) Indbrudstyveri.

13) Brandstiftelse. 14) Roveri. 15) Trusler, som i

Breve eller paa anden Maade fremfores for at aftvinge

Penge eller Gods. 16) Soroveri i folkeretlig Forstand,

17) Sænkning eller Tilintetgjorelse af et Skib i Soen

eller herpaa rettet Forsog eller Komplot. 18) Volds-

gjerninger ombord paa et Skib i rum So, udovede i

den Hensigt at dræbe eller tilfoje en storre Legems-

beskadigelse. 19) Mytteri ombord paa et Skib i mm
So mod Skibsforerens Myndighed eller derpaa rettet

Sammenrotteise af to eller flere Personer.

Udleveringen af en Person, der er anklaget for en

Forbrydelse, skal dog ikkun da finde Sted, naar der

er tilvejebragt et saadant Bevis for Udforeisen af denne,

at der efter det Lands Love, hvor den Undvegne eller

Anklagede antræffes, deri vilde indeholdes tilstrækkelig

Hjemmel til at paagribe ham og stille ham for Retten,

hvis Forbrydelsen var begaaet i dette Land. Ligeledes
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skal Udleveringen af en Person, der angives at være 1873.

domfældt, alene finde Sted efter Forelæggelse af et 17. Maj.

saadant Retsdokunient, som ifolge det Lands Love,

hvor han antræffes, vilde afgive Bevis for hans Dom-

fældelse,

Art. II. I Hendes Britiske Majestæts Lande, med

Undtagelse af Hendes Majestæts Kolonier ellerBiIar.de

skal folgende Fremgangsmaade anvendes:

L I det Tilfælde, at den Person, der fordres ud-

leveret, er anklaget, skal Begjæringen om Udleveringen

ske til Hendes Britiske Majestæts forste Statssekretær

for de udenlandske Anliggender ved Hans Majestæt

Kongen af Danmarks Gesandt eller diplomatiske Agen,

i London, og denne Begjæring skal være ledsaget 1) af

en Fængslingskjendelse eller et andet tilsvarende Rets-

doknment angaaende den Paagjældendes Fængsling,

udstedt af en Dommer eller anden Retsembedsmand,

som er behorig bemyndiget til at gj5re de Handlinger,

der lægges den Paagjældende til Last i Danmark, til

Gjenstand for Undersøgelse; 2) af behorig legaliserede

Udsagn og Forklaringer, som under Ed ere afgivne for

en saadan Dommer eller Retsembedsmand, og som give

en klar Fremstilling af de Handlinger, paa Grund af

hvilke Udleveringen er begjært, samt endelig 3) af en

Beskrivelse af den Person, der fordres udleveret, og

af en Meddelelse af andre Data, som kunne tjene til

at godtgjore hans Identitet. Bemeldte Statssekretær

skal fremsende disse Dokumenter til Hendes Britiske
'

Majestæts forste Statssekretær for de indenrigske For~

hold, og denne skal da ved en med sin Underski ift

og Segl forsynet Ordre meddele en Politimyndighed i

London , at en Begjæring som den ovennævnte er

fremsat, og paalægge ham, hvis han finder den behorig

begrundet, at udstede en Befaling om den Undvegnes

Paagribelse.

Naar den nævnte Politimyndighed har modtaget en

saadan Befaling fra Statssekretæren, og naar den finder

39*
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1873. det Bevis, der fremlægges for den, at være af saadan

17. Maj. Beskaffenhed, at det vilde retfærdiggjSre Udstedelsen

^af en Anholdelsesbefaling, hvis Forbrydelsen var bleven

begaaet i det Forenede Kongerige, skal den udstede en

saadan Anholdelsesbefaling i Overensstemmelse dermed.

Naar den Undvegne er bleven anholdt ifolge denne

Anholdelsesbefaling, skal han stilles for den Politi-

myndighed, som udstedte den, eller for en anden Politi-

myndighed i London. Dersom det Bevis, der fores

for denne, er af saadan Beskaffenhed, at det efter-

Englands Love vilde berettige til at bringe den Anholdte

for Domstolene, hvis den Forbrydelse, som han sigtes

for, var begaaet i England, skal Politimyndigheden

sætte ham i Fængsel for der at afvente Statssekre-

tærens Befaling om hans Udlevering, Attest om Fængs-

lingsbefalingen samt en Beretning om Sagen skal ufor-

t5vet sendes til Statssekretæren.

Efter Udlobet af en vis Tid efter Fængslingen,

hvilken Tid aldrig maa være kortere end 15 Dage,

skal Statssekretæren ved en under sin Haand og sit

Segl udfærdiget Befaling beordre den undvegne For-

bryder udleveret til den Person, som af Hans Majestæt

Kongen af Danmarks Regjering maatte være tilborlig

bemyndiget til at modtage ham.

2. I det Tilfælde, at den Person, der fordres ud-

leveret, er domfældt, skal Fremgangsmaaden være den

samme som i det foregaaende Tilfælde, hvor den Paa-

gjældende var anklaget, dog med Undtagelse af, at her

det Dokument, som Hans Majestæt Kongen af Dan-

marks Minister eller diplomatiske Agent har at over-

levere til Stotte for sin Begjæring, paa en tydelig

Maade skal fremstille den Forbrydelse, for hvilken den

Person, der fordres udleveret, er domfældt, og derhos

angive den Handling for hvilken. Stedet hvor og Tiden

naar han er bleven domt. De Bevisligheder, der skulle

fremlægges for Politimyndigheden, skulle være af saadan

Beskaffenhed, at de efter Englands Love vilde begrunde
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den Fængsledes Domfældelse for den Forbrydelse, som 1873.

han er sigtet for, 17. Maj.

Efter at Politimyndigheden har befalet, at den

anklagede eller domfældte Person skal sættes i Fængsel

for der at afvente Statssekretærens Befaling angaaende

hans Udlevering, skal den Fængslede have Ret til at

forlange »a writ of habeas corpus«. Hvis den Fængslede

gjor Brug af denne Ret, skal Udleveringen opsættes,

indtil Retten har afgivet sin Kjendelse, og ikkun finde

Sted, hvis Kjendelsen gaar den Fængslede imod. I

sidste Tilfælde kan Retten enten strax beordre den

Pasngsledes Udlevering til den dertil bemyndigede Per-

son, uden at afvente Statssekretærens Befaling om
hans Udlevering, eller paany lade ham sætte i Fængsel

for der at oppebie denne Befaling.

Art. III, 1 Hans Majestæt Kongen af Danmarks

Lande, med Undtagelse af Kolonierne og andre Bi-

lande, skal folgeude Fremgangsmaade anvendes:

1. I det Tilfælde, at den Pers ^-n, der fordres ud-

leveret, er anklaget, skal Begjæringen om Udlevering

ske til Hans Majestæt Kongen af Danmarks Udenrigs-

minister ved Hendes Britiske Majestæts Minister eller

diplomatiske Agent i Kjobenhavn, og denne Begjæring

skal være ledsaget 1) af en Fængslingskjendelse, der

er udstedt af en Dommer eller anden Retseuibeds-

mand, som er behorig bemyndiget til at gjore de Hand-

linger, der lægges ham til Last i Storbritannien, til

Gjenstand for Undersogelse, 2) af behorig legaliserede

Udsagn og Forklaringer, der ere edeligen afgivne for

en saadan Dommer eller Retsembedsmand, og som

give en tydelig Fremstilling af de Handlinger, paa

Grund af hvilke Udleveringen er begjært, og 3) af en

Beskrivelse af den Person, der fordres udleveret, og

af en Meddelelse af andre Data, som kunne tjene til

at godtgjore hans Identitet.

Hans Majestæt Kongen af Danmarks Udenrigs-

minister fremsender den saaledes modtagne Udleverings-
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1873. begjæring til Hans Majestæt Kongen af Danmarks Ju-

17. Maj. stitsminister, der, naar han efter anstillet Undersogelse

tinder, at Udleveringbegjæringen har Medhold i denne

Traktat, og at det Bevis, dei fremlægges, er af saadan

Beskaffenhed, at det efter Danmarks Love vilde berettige

til at bringe den Person, hvis Udlevering begjæres, for

Domstolene, saafremt den Forbrydelse, for hvilken han

sigtes, var bleven begaaet i Danmark, træffer de for-

nodne Foranstaltninger til den Undvegnes Udlevering

til den Person, som af Hendes Britiske Majestæts Re-

gjering er tilborlig bemyndiget til at modtage ham.

2, I det Tilfælde, at den Person, der fordres ud-

leveret, er domfældt, skal Fremgangsmaaden være den

samme som i det foregaaende Tilfælde, hvor den Paa-

gjældende var anklaget, dog med Undtagelse af, at

her det Dokument, som Elendes Britiske Majestæts Mi-

uister eller diplomatiske Agent har at overlevere til

Stotte for sin Begjæring, paa en tydelig Maade skal

fremstille den Forbrydelse, for hvilken den Person,

som fordres udleveret, er domfældt, og derhos angive

den Handling for hvilken, samt Stedet hvor og Tiden

naar han er bleven domt. De Bevisligheder, der skulle

fremlægges, skulle være af saadan Beskaffenhed, ai

de efter de danske Love vilde begrunde den Fængslede^

Domfældelse for den Forbrydelse, for hvilken han

sigtes.

Art, IV. En undvegen Forbryder kan imidlertid

blive anholdt ifolge en Anholdelsesbefaling, der er bleven

udstedt af en Politimyndighed, Fredsdommer eller anden

kompetent Myndighed i et af de to Lande, ifolge saadan

Anmeldelse eller Klage og saadanne Bevisligheder samt

under Iagttagelse af den formlige Fremgangsmaade,

som efter dens Mening, der udsteder Anholdelsesbe-

falingen, vilde retfærdiggjore sammes Udstedelse, der-

som Forbrydelsen var bleven begaaet eller Forbryderen

domfældt i den Del af de kontraherende Parters Terri-

torium, hvor vedkommende Myndighed er kompetent.
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Dette kan dog kun ske paa den Betingelse, at i saa- 1873.

•dant Tilfælde den Anklagede i det Forenede Kongerige 17. Maj, ^

«aa hurtig som muligt stilles for en Politimyndighed i

London, og at Sagen i Hans Majestæt Kongen af Dan-

marks Lande uopholdelig forelægges for Hans Maje-

stæts Justitsminister, samt at i begge Lande den an-

holdte Person skal loslades, dersom der ikke inden

femten Dages Forlob sker en Begjæring om hans Ud-

levering ved hans Lands diplomatiske Agent paa den

Maade, som er angiven i Artiklerne H og HI i denne

Traktat.

Den samme Regel skal komme til Anvendelse paa

Personer, der ere anklagede eller domfældte for nogen

af de i denne Traktat opregnede Forbrydelser, naar

disse ere begaaede i rum So ombord paa et af de to

Laudes Skibe og dette raaatte være lobet ind i en

Havn i det andet Land.

Art. V. Dersom den undvegne Forbryder, som er

bleven fængslet, ikke er bléven udleveret og bortfort

inden to Maaneder efter Fængslingen (eller inden to

Maaneder efter den Domstols Kjendelse, som i det

Forenede Kongerige er afsagt ifolge «writ of habeas

„corpusft), skal han loslades af Fængslet, medmindre

'der kan paavises tilstrækkelig Grund til det Modsatte.

Art. VI. Naar en Person er bleven udleveret af

den ene af de kontraherende Parter til den anden,

skal han, saalænge han ikke er bleven tilbageleveret

eller har havt Leilighed til at vende tilbage til det

Land, hvorfra han er bleven udleveret, ikke kunne

drages til Ansvar eller dommes for nogen anden For-

brydelse, som han forinden Udleveringen maatte have

begaaet i det andet Land, end den, paa Grund af

hvilken han blev udleveret.

Art. Vn, En anklaget eller domfældt Person skal

ikke udleveres, naar den Part, til hvem Begjæringen

om Udleveringen er rettet, anser den Forbrydelse, for-

medelst hvilken Udleveringen begjæres, som en For-
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1873. brydelse af en politisk Karakter, ej heller dersom haa

17. Maj. i det Forenede Kongerige paa en Maade, der er fyldest-

gjorende for den vedkommende Politimyndighed eller

for den Domstol, for hvilken han er stillet ifolge a

writ of habeas corpus, eller for Statssekretæren, og i

Danmark for Hans Majestæt Kongens Justitsminister^,

godtgjor, at Begjæringen om hans Udlevering i Virke-

ligheden sker i den Hensigt at drage ham til Ansvar

eller straffe ham for en Forbrydelse af en politisk

Karakter.

Art. Vni. Fængslings- og Anholdelsesbefalinger,.

Forklaringer og edelige Vidnesbyrd, der ere udstedte

eller optagne i et af de to hoje kontraherende Parters

Lande, eller Afskrifter af saadanne samt Attester og

Retsdokumenter, som godtgjore Domfældelsen, skulle

tages for gyldige ved Retsforhandlingen i det andet

Land, dersom de vise sig at være underskrevne eller

bekræftede af en Dommer, Retsbetjent eller anden

Embedsmand i det Land, hvor de ere udstedte eller

optagne, under Forudsætning af, at de ere bekræftede

ved Vidners Ed eller ved at være forsynede med Ju-

stitsministerens eller en anden Ministers officielle Segl.

Art. IX. Udleveringen skal ikke finde Sted, der-

som der, efterat Gjerningen er .bleven begaaet, eller

Anklagen er reist, elier Dommen er fældet, er forlobet

saa lang Tid, at Retsforfølgningen eller Straffen er

bleven forældet ifolge det Lands Love, hvor den An-

klagede eller Domfældte har taget Tilflugt.

Art. X. Dersom den Person, som fordres ud-

leveret, maatte være under Retsforfolgning eller i Fængsel

for en Forbrydelse eller Forseelse, som er bleven be-

gaaet i det Land, hvor han har taget Tilflugt, kan

hans Udlevering udsættes, indtil han atter lovligen er

bleven losladt.

Dersom der maatte være anlagt Sag imod ham,

eller dersom han maatte være arresteret i dette Laud
formedelst Forpligtelser, som han maatte have paa-
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draget sig imod private Personer, skal hans Udlevering 1873.

ikke desto mindre finde Sted, men den formentlig for- 17. Maj

nrettede Part beholder Ret til at forfolge sin Sag for^^"*^"^

den kompetente Myndighed.

Art. XL Enhver Gjenstand, som findes i den

Persons Besiddelse, der fordres udleveret, paa den Tid,

han fængsles, skal tages i Forvaring, for derefter, sam-

tidig med hans Udlevering, at blive afleveret. Denne

Aflevering skal ikke indskrænke sig til den Ejendom

og de Gjenstande, som ere erhvervede ved Tyveri eller

svigagtig Fallit, men skal udstrække sig til enhver

Ting, som kan tjene som Bevis for Forbrydelsen. Den

skal fremdeles finde Sted, selv om Udleveringen, efterat

der er bleven givet Befaling til samme, forhindres paa

Grund af den Persons Undvigelse elier Dod, som for-

dres udleveret.

Art. XII. Enhver af de to kontraherende Parter

skal indenfor sit Territorium betale de Omkostninger,

som foranlediges ved Anholdelsen, Fængslingen og

Transporten til dens Græudser af de Personer, til hvis

Udlevering den ifolge nærværende Traktat maatte give

sit Samtykke.

Art. XIII. Bestemmelserne i nærværende Traktat

skulle komme til Anvendelse paa de to hoje kontra-

herende Parters Kolonier eller Bilande paa folgende

Maade : Begjæringen om Udlevering af en undvegen

Forbryder, som har taget Tilflugt til en Koloni eller

til et Biland, der tilhorer en af de kontraherende Parter,

skal ske til Guvernoren eller den overordnede Myn-

dighed paa saadan Koloni eller Biland ved den anden

Parts overste konsulare Embedsmand i vedkommende

Koloni eller Biland, eller, hvis Undvigelsen har fundet

Sted fra en Koloni eller et Biland, der tilhorer den

Part, i hvis Navn Udleveringen begjæres, ved Guver-

nøren eller den overste Myndighed i den paagjældende

Koloni eller Biland.
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1873. Saadaune Begjæringer om Udlevering kunne af-

17. Maj. gjores, dog i saa noje Overensstemmelse som muligt
^"""^

med Forskrifterne i denne Traktat, af de respektive

Guvernorer eller overste Myndigheder, men det skal

dog staa dem frit for enten at samtykke i Udleveringen

eller at henvise Sagen til deres Regjeringer.

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hendes

Britiske Majestæt skulle dog ogsaa have Ret til at

træffe særlige Bestemmelser for deres Koloniers og Bi-

landes Vedkommende angaaende Udleveringen af de

Forbrydere, som maatte tage deres Tilflugt til disse,

hvilke Bestemmelser dog skulle holdes saa nær som

muligt til Forskrifterne i nærværende Traktat.

Art. XIV. Den nærværende Traktat skal træde

i Kraft 10 Dage efter dens Offentliggjorelse i Overens-

stemmelse med de Former, som ere foreskrevne ved

Lovgivningen i hvert af de hoje kontraherende Parters

Lande.

Naar denne Traktat saaledes er traadt i Kraft,

skal den imellem de hoje kontraherende Parter under

15, April 1862 afsluttede Konvention anses som op-

hævet, undtagen forsaavidt der maatte være blevet

foretaget eller paabegyndt noget Skridt i Overens-

stemmelse med samme.

Enhver af de to Parter kan til enhver Tid sætte

Traktaten ud af Kraft, naar denne Hensigt er bleven

meddelt den anden 6 Maaneder i Forvejen.

Art. XV. Denne Traktat skal ratificeres, og Ra-

tifikationerne skulle udvexles i Kjobenhavn saasnart som

muligt i Lobet af fire Uger fra Traktatens Undertegning.

Til Bekræftelse heraf have de respektive Befuld-

mægtigede undertegnet denne Traktat og paatrykt

samme deres Vaabensegl.

Givet i Kjobenhavn, den 31. Marts i Herrens Aar
Atten Hundrede og Tre og Halvfjerdsindstyve.

O. D. Rosenftrn-Lehn, Charles Lennox Wyke.
(L. S.) (L. S.)
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Justitsministeriets Skrivelse til LandshoYtlingen 1873.

over Island, ang. Stadfæstelse af Vedtægter forJ^:^^
den i Reykjavik oprettede Sparekasse m. v. Ehavn

den 20. Maj 1873. — isi. Kopib. 1873 Nr. 336.

Tftindi um stjornarmalefni fslands III, S. 605-06.

Ved at fremsende et Andragende fra Bestyrelsen

fer en i Reykjavik oprettet Sparekasse om, at der

raaa erhverves allerh. Stadfæstelse paa bemeldte Spare-

kasses Vedtægter samt tilstaas den forskjellige andre

Begunstigelser, har Hr. Landsh. i Deres daværende

Egenskab af Stiftamtmand over Island i behgl. Skriv

af 13. Novbr. f. A. indstillet, at den attraaede Kon-

firmation maa soges udvirket og at derhos maa blive

forelagt Althinget et Udkast til en Forordning, hvorved

Regjeringen bemyndiges til at meddele enhver islandsk

Sparekasse Fritagelse for Arrest elier Beslag for de

i samme indfatte Summer, samt Tilladelse til selv at

mortificere bortkomne Kontraboger, til at modtage og

forrente Umyndiges Midler og til at betinge sig en

Rente af indtil 6 pCt., idet De derhos i sidstnævnte

Henseende har henstillet, om det ikke maatte fore-

trækkes ved et særligt Lovbud ganske i Almindelighed

at foranledige den lovbestemte Rentefod for Udlaan i

faste Ejendomme ophævet.

Foranlediget heraf har Ministeriet til Forelæggelse

for det i indeværende Aar sammentrædende Althing

ladet udarbeide Udkast til en Forordning om Indrom-

melse af visse Begunstigelser for Sparekasser i Island,

af hvilket Udkast det vil erfares, at medens man paa

den ene Side har anset det for unodvendigt at erhverve

Lo\ hjemmel til at indromme Sparekasser Fritagelse for

Arrest og Beslag, da det i Henhold til allerh, Resol.

af 23. Decbr. 1864 I § 3 1) kan ske ad Bevillings-

vejen, har man paa den anden Side kun troet at burde

') se Lovsaml. f. Isl. XIX, Tinæget S. 719-21.
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1873. foreslaa indromniet rent forelobig Anbringelse af Umyn-

0~^I^
diges og oflfeutlige Stiftelsers Midler i Sparekasser,

ligesom man heller ikke har fundet tilstrækkelig An-

ledning til for Ojeblikket at gjore Skridt til en almin-

delig Ophævelse af den ved Frdg. 27. Maj 1850 fast-

satte Rentefod med Hensyn til Uiilaan i faste Ejen-

domme, men kun til, «t en slig Begunstigelse blev

indrommet for de islandske Sparekassers Vedkommende.

I Forbindelse med Foranstaaende skulde man ikke

undlade til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse for Bestyrelsen for Sparekassen i Reykjavik

tjenstl. at meddele, at Ministeriet maa anse Konfir-

mation paa de for Sparekasser udfærdigede Vedtægter

for overflodig, hvorimod man Intet vil have imod, at

der paa nærmere derom indgivet Andragende i Hen-

hold til ovennævnte allerh. Resol. af 1864 ved Be-

villing tilstaas Institutet dels Fritagelse for Arrest eller

Beslag for de i samme indsatte Summer, dels Tilladelse

til uden foregaaende Lovmaal og Dom at forauktionere

Losoregjenstande.

23. Maj Kgl. Bekjendtgjfirelse til Althinget ang. Re-

snltaterne af dets Betænkninger og Andragender

i 1871. KjObenhavn den 23. Maj 1873. —
Isl. Forest, og Eesol. Protok. 1873 Nr.32. Lovtidende for Kgr.

Danmark 1873 TiUæg S. 17-23; røndi um stjornarmålefni

fslandB III, S- 607-17; Ålgreen-Ussings Lovs. 1873 8,217-28;

Ti&indi fra alfingi fslendinga 1873 II, S. 1—10.

Konungleg augl^sing til alj)ingis um arangur

af [)egnlegum tillogum Jjess og o&rum uppastungum a

fundinum 1871.

Vjer Christian hinn Niundi &c. sendum Voru triift

all)ingi kveSju gu&s og Vora!

Af l^vi, sem gjozt hefir å all^ingi åri&1871, hofum

Vjer sje£) me& allrahæstri ånægju, Iiveruig aljiingismenn
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Vorir hafa leitazt v\t ab efla Vort gagn og bag landsins. 1873.

"Vjer hofuni vandlega låtib ihuga tillogur Vers trua al- 23. Maj.

l)ingis um mål {)au, er stjårnin bar undir ålit J)ess hib

nefnda år, og abrar uppåstungur [)ingsins, og munum
Vjer nii skyra hjer i einu lagi frå, hvab i })eim ofnum

befir af råbib verib.

1. Uii) t)egnleg ålitsniål, seni komin eru

frå alt)iDgi.

pi er Vjer ålyktubum, eptir ab login 2. januar 1871

voru lit komin, ab låta leggja fyrir aij)ingi nytt frum-

varp til stjérnarskrår fyrir Island, ]}i var j^ab i {)eirn

von og i J)vi trausti, ab all)ingi af sinni hålfu mundi,

svo sem Jourfti, styrkja vibleitni Vora til Jiess, ab leiba

stjérnarskipunarmål Islands til farsællegra endalykta.

Von l^essi hefir samt brugbizt, j[)ar sem meiri hlutinn

å alj)ingi hefir fastlega sett sig åm6ti t)vi fyrirkoniulagi

å nokkrum mikils varbandi atribum stjornarskipunar-

målsins, sem frumvarpib for fram å. |)etta å sjer

einkum stab um åkvarbanir J)ær, sem snerta tilhogun

å hinni æbstu stjorn landsins og åbyrgb J)å, sem l)ar-

meb er samfara, er meiri hlutinn, 15 atkvæbi åraéti 9,

hefir l;^8t yfir, ab l)ar sem i frumvarpinu er svo

åkvebib, ab hlutabeigandi råbgjafi skyldi hafa å hendi

hib æbsta framkvæmdarvald yfir oUura sjerstaklegum

målefnum Islands, og J)ar ab auki hafa åbyrgb å I)vi,

ab stj6rnarskipunarl6gunum væri fylgt, en hib æ&sta

vald z landinu sjålfu skyldi å åbyrgb råbgjafans fengib

i hendur landsbofbingja, sem konungur skipar, |)å væri

fyrirkomulag j^etta tryggingarlaust og éhagkvæmt, en

ab naubsyulegt sje, ab hin æbsta stj6rn landsins og oU

stjornar åbyrgbin sje falin å hendur stj6rnarvaldi, sem

hafi absetur i landinu sjålfu. Tjebur meiri hluti hefir

W gjort l)å
abaluppåstungu, ab skipabur verbi lands-

stjori, sem skuli hafa å hendi hib æbsta vald yfir ollum

målefnum landsins meb fullri åbyrgb fyrir all)ingi, og

erindisreld eba umbobsmabur i Kaupmannahofn, sem å
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1873. åbyrgb landsstjorans og i hans umboW flytji j^au mal

23. Maj, fyrir konung, sem liggja undir sta&festingu og urskurb

"""^^lians, en stungiB uppå |)vi til vara aB skipabur verhi

jarl, åbyrg&arlaus fyrir a]J)ingi, sem hafi umboJi kon-

ungsius til ab råba, ef ekki ollum, l)a samt flestura jDeim

raålum til lykta, sem l)urfa konunglegrar stabfestingar,

og jafnframt einn eba fleiri stj6rnarherrar, meb abyrgb

fyrir al{)ingi.

Fyrirkomulag {)etta, sem l)annig var stungib uppå,

en sem minni hlutinn fastlega hefir rabib fra i agrein-

ingsatkvæbi l)vi, sem hann hefir sent hingab sarakvæmt

61. gr. al[)iDgis-tiIskipunarinnarj |}ar sem hann i hinum

vernlegustu atribum er m6tfallinn skilningi meiri hlutans

å 8tj6rnarskipunarraålum Islands, gæti meb engu moti

samrfmzt stj6rnarskipun j^eirri, sem mi er arikinu, <g

siobu Islands ab logum sem oabskiljanlegs hlutaDana-

veldis. j)vi ef hin æbsta stj6rn landsins yrbi eingongu

falin å hendur stjornarvaldi i landinu sjåifa, sera skyldi

standa jafnsibis stjérn hinna paria rikisins og vera

henni og rikisråbinu ohåb, og eptir abaluppåstungunni

ab eins standa i sambandi vib konung fyrir milligongu

umbobsmanns eba erindisreka, sem væri åbyrgbarlaus,

l^ar sem [jau mal, sem mi J)yrftu konunglegs sam|)ykkis,

eptir hinni uppåstungunni jafnvel yrbu venjuiega lir-

skurbab å Isiandi, \)i mundi af Jjessari tilhoguu leiba,

ab Island i raun og veru yrbi fullkomlega abskilib fra

rikisheildinni.

f)ab liggur i augum nppi, ab »Ukar krofur meb

engu moti vorba teknar til greina, og er |)ab svo opt

åbur, sjer i lagi er hin ymsu stj6rnarskipunar-frumvorp

hafa verib logb fyrir aljiingi, synt og sannab, ab Oss

hlytur ab vera raun ab f)vi, eptir ab jietta svo sk^-

lauslega hefir verib tekib fram af stjorn Vorri og full-

triia Vorum å a]J)ingi, ab slikar uppastungur hafi getab

komi fram fra meiri hluta jDingsins, sem aubsjåanlega

eru sprottnar af rongu aliti å hinni sonnu stobu Islands

i rlkinu. pessi ranga skobun hefir aptur berlega låtib
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sig 1 Jjosi å åkvor&un pehrl i 2. gr. i frunivarpinu fra 1873.

aH)ingi, er fer fram å, a& um sameiginleg mål milli 23. Maj.

Danmerkur og Islands og um takraorkin milli \ie\rrsi
'"'""'^

og hinna sjerstaklegu islenzku måla skuli ekkert geta

orfeib åkvebi?), sem sje skuldbindandi fyrir Island e&a

leggi byrfiar å nema al{)ingi saml)ykki, Me&})essu

er gjorb sii heimildarlausa krafa, afe alj^ing, 1)6 verka-

hringur J^ess sje takmarkabur og hlj6ti ætib ah vera

takmarkafeur vib hin sjerstaklegu målefui Islands, skuli

få hluttoku i mebferb hinna svo nefndu sameiginlegu

måla, sem eingongu heyra og verfea ac) heyra undir hib

almenna fulltriiaj^ing fyrir rikib i heild Jdbss, eba meb

obrum orbum undir rikis|)ingib.

En eins og hin umræddu stjornarskipunar-frum-

vorp, sem hafa verib logb fyrir all)ingi åymsumtimum,

raega vera jiinginu orækur vottur |)ess, ab j^ab hall
r

verib Vor einlægi og alvarlegi tilgangur, ab gefa Is-

landi stj6rnarskipun, sem veiti landsmonnum hib sama

frelsi og hin somu rjettindi, sem j)egnum Vorum i kon-

uugsrikinu, l)anmg munum Vjer framvegis vera reibu-

biinir til, ab verba vib 6skum J)eim, sem, |)egar målib

verbur ihugab meb meiri rosemi, kunna ab koma fram

fri Islands hålfu um, ab komib verbi å slikri stjirnar-

skipun, sem sje byggb å |)eim grundvelli, er geti sam-

rymst rikisstjornar-tilhogun jjeirri, sem mi er, og hinni

oabskiljanlegu heild rikisins.

I samband! vib J)ab, sem getib er ab framan, hefir

meiri hluti alpingis i nefndu åliti sinu lyst yfir, ab

aljiingi eigi geti viburkennt, ab log 2. januar 1871 sjeu

bindandi fyrir Island, eins og j^au mi liggja fyrir, ab

l)ab reyndar fyrir hond Islands taki åm6ti tillagi pvi

ur rikissjobnum danska, sem åkvebib er i tjebum logum,

en geti |)ar åmoti ekki viburkennt, ab 611 skuldaskipti

^^^IH Islands og rikissjobsins sjeu |)armeb å enda kljåb,

ab J)ingib, jafnframt og l)ab j^annig geymir Islandi

i'jett {)ess oskertan um fyrgreind atribi, råbi til, ab um
l^au verbi leitab eptir naubsynlegan undirbiining sam-
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1873, komulags vi& Islendinga a sjerstoku [lingi å Islandi,

23,. Maj. er hafi fullt saml)yktaratkvæBi fyrir {)j6&arinnar hond.

pessu til stu&nings er sjer i lagi skirskotac) til heit-

yr&is J)ess i konungsbrjefi 23. septbr, 1848, ab eigi

skyldi neitt endanlega af rå&i& urn stoBu Islands i fyrir-

koraulagi rikisins, fyr en biiib væri a& Jåta Islendinga

sjålfa segja alit sitt urn [)a& å {)iDgi sjer i landinu sjålfu,

og til konunglegrar augl^singar til all)ingis 19. niai

1849 og konunglegrar auglj'singar til Islendinga 12.

mai 3852.

{)essar yfirl^singar al[)ingis hafa eigi si&ar fallib

oss illa 1 geb. Eins og l)ybing tjebra heityrfca konungs

hefir optsinnis åbur verib rækilega og nåkvæmlega lit-

listub, sjer i lagi i åstæbunum fyrir frumvarpi {)vi, sera

lagt var fyrir al})ingi 1867, til stjornarskipunarlaga, og

i åstæbunum fyrir frumvarpi J)vi, sem lagt var fyrir

al})ingi 1869, til laga, er nakværaar åkveba um hina

stj6rnarlegu stobu Islands i rlkinu, jiannig virbist

fremur 6})arft, ab litlista jjab nåkvæmar, sera l^^bing

})eirrar setningar, sem skirskotab er til, er i sjålfu sjer

svo Ijés, ab t)ab getur eigi verib nein åstæba til ab efast

um, ab l)ar ab eins sje ått vib hlutdeild til råbaneytis

frå hålfu fslendinga, en eigi vib sam[)ykktaratkvæbi;

t)ab væri oldungis vist åmoti almennu måli, ab leggja

sHka l^^bing i orbatiltækib »ab segja ålit sitt um«,

og J)etta sjest enn fremur skyiaust af hinni fyrnefndu

konunglegu augl^singu 12, mai 1852, {)ar sem einnmitt

er gefib tilkynna, ab {)ab sje i råbi, ab leggja stj6ruar-

skipunarlog fyrir al{)ingi. Og ^ar eb mi frumvarp

jiab, sera login 2. januar 1871 eru byggb å, hefir verib

lagt fyrir aH)ingi til ålita, og J)annig hefir verib

gefinn kostur å, ab eiga })ann J)ått i tilbuningi laganna,

sem J)vi ber ab logum, eru m6tmæli jDingsins gegn ]}vi,

ab log l)au, sem hib almenna fulltrua-l)ing rikisins i

|)eim målum, er sameiginleg eru fyrir konungsrikib og

Island, sem er rikisj^ingib, hefir samj^ykkt, og sem Vjer

hofum stabfest meb allrahæstu saml)ykki Vora, sjeu
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einnig bindandi fyrir Island, bæM heimildarlaus og Htt 1873,

sambo&in ])eirn lotningu. sem ber a.h syna logum })eim, 23, Maj.

sem h\h logmæta loggjafarvald hefir gefic) lit.

J>ar sem nieiri liluti joingsins at) ot)ru leyti hefir

låtif) 1 Ijosi, ab innihald laganna 2. januar 1871 sje

talsvert fråbrug&iS innihaldi frmiivarps [jess, sem lagt

var fyrir l^ingib 1869, og ab frumvarp l)a&, sem lagt

var fyrir rikisj^ingib, l^ess vegna i raun og veru megi

heita alveg n>i^tt, skal geta l)ess, ab grundvallaratri^iia

og aSalåkvar&anirnar i logunum eru a& ollu leyti sara^

kvæmar frumvarpi Jdvi, sem Jagt var fyrir all^ingi 1869,

en ab breytingar l)ær, sem gjorbar voru a jDvi, er [)a&

var lagt fyrir rlkisjjingib, eru einmitt sprottnar af um-

ræbum l)eim, sem £ram hoifeu farib um J)a() a all)ingi,

og eru yfirhofub og i ])vi, sem verulegt er, ivilnanir

vib Island, og skal i T^vi tilliti sjer i lagi visab til

1., 2. og 5. greinar laganna. Ab leyti, er sjer i

lagi snertir l}ab, sem meiri hlutinn hefir låtib i Ijosi,

ab hann aliti)^sumar af akvorbunum laganna ohentugar

og oabgengilegar fyrir Islendinga, og ab Jtetta einkum

6igi sjer stab um Jiab, sem fyrir er mælt i logunum um
upphæb tillagsins og um l)ab, ab oli skuldaskipti Is-

lands og rikissjobsins skuli å enda kljåb meb J^eirri

tilhogun, sem J)ar er sett, j^a eru J)essar akvarbanir —
ab J)vi einu undan teknu, ab grein sii, sem vib er att,

eptir tihuælum, sem komu fram a aljjingi, er orbub å

l)a leib, ab oU tvimæli um, ab tillagib sje statt og st(3bugt,

eru meb Jwi tekin af — meb ollu samhljoba frumvarpi

l)vi, sem lagt var fyrir a]J)ingi 1869. t l)essu tilliti

ma l)ab nægja, ab visa til J^ess, sem itarlega er skyrt

fra um l)etta atribi i astæbunura fyrir tjebu frumvarpi,

og sjer i lagi um l)ab, ab enginn vegur var til ab koma

frekari krofum fram gagnvart fjårveitingarvaldi konungs-

i'ikisins. Eptir J)vi horfi, sem målib var komib i, og

l>vi ab all)ingi å ymsum timum hafbi farib \m fast-

lega fram, ab gjorbur væri abskilnabur å fjårhagssam-

XXI. B. 40
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1873* bandi fslands vi& konungsrikib, er J)a& var ålitib sem

23. Maj. naubsynlegt skilyr&i fyrir framforum landsins, ur&nin
'^^"'^^^

Vjer ab ålita })a& harla ari&andi, a& mål J)etta yr&i

rihit) af å sera beztan hått fyrir Island, og eptir ab

tekizt haf&i ab koma l)essu til leibar meh logum 2.

januar 1871, er malib l)arme& alveg a enda kljåb, svo

J)Vi hvorki a a& raska nje verbur raskab.

Ab l)vi', er ab obru leyti snertir l)egDleg ålits-

mål, sera komin eru fra aljoingi, skal jpess getib,

sem hjer segir:

f>essar rjettarbætur hafa gjorbar verib um Jiau mål,

sem Vjer hcifum fengib um j^egnlegar tillogur Vors triia

alfjingis

:

1. Tilskipun 27. januar 1872, um eptirlaun handa

obrum yfirdomara og justizsekretera i hinum konungh

islenzka landsyfirrjetti, Benedikt Sveiussyni, sem hefir

verib vikib frå embætti^

2. Tilskipun 12. februar 1872, um fiskiveibar lit-

lendra vib Island o. fl.

;

3. Tilskipun fyrir fsland sama dag, um sildar-

og upsaveibi meb n6t;

4. Tilskipun handa Islaudi sama dag, um spitala-

gjald af sjåvarafla;
4

5. Tilskipun sama dag, um stofnun bunabarsk61a

å Islaudi;

6. Tilskipun 26. februar 1872, um p6stmål å

fslandi;

7- Tilskipun handa fslandi sama dag, um gjald

å brennivini og obrum åfengum drykkjum;

8. Tilskipun handa Islandi sama dag, um kennsJu

heyrnar- og målleysingja og fl.;

9. Tilskipun 20. april 1872, um bæjarstjérn i

kaupstabnum Reykjavik;

10. Tilskipun 4. mai 1872, um sveitastj6rn å

fslandi.
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|)egar lagabob j^essi hafa veri& samin, hafa verib 1873,

vandlega ihugabar athugasemdir J^ær, sem a]|)ingi hefir 23. Maj.

gjort um l)au, og hefir sumum I^eirra eptir [)vi verib

breytt i fm&n og yniislegt vent nåkvæmar akve&ib. Ab

l)vi leyti> sem meiri hluti all)ingis aptur åm6ti hefir

farib fram a, ab tilskipunin, sem nefnd er sem hin 7.,

um gjald å brennivini o. s. frv., yrbi ekki latin oblast

gildi, fyr en komin er ut stjornarskrå um hin sjerstak-

legu målefni Islands, skal [)ess getib, ab eigi hefir verib

fundin åstæba til eptir {)Vi, hvernig meiri hluti a![)ingis

tok islenzka stj6rnarskipunarraålinu, ab skjéta l)vi å

frest til {less tima, sem i oilu falli eigi meb neinni vissu

verbur akvebiun, ab låta tjeb lagabob koma ut, er al-

t)ingi sjålft hafbi viburkennt nytsemi t>ess.

Meb l)vi ^rasar l^ær breytingar, sem alj^ingi hefir

stungib upp vib frumvarpib, sem lagt var fyrir til til-

skipunar handa Islandi um fribun å laxi, eigi verba

ålitnar vel til fallnar, og målib yfirhofab naumast virbist

svo gaumgæfilega ihugab, sem skyldi, hefir Oss l>6tt

isjårvert, ab låta koma lit um [Dab endanieg log, en

aptur åmoti verbur mi lagt fyrir ])mg\h til ålita endur-

skobab frumvarp um fyrirkomulag |)essa mals.

Eptir ab rannsoku sii å brennisteinsnaraunum i

|)ingeyjarsyslu, sera getib er um i allramildilegustu

augl^singu Vorri 22. mai 1871, hefir fram farib, bdfum

Vjer meb allrahæstum lirskurbi 9. marz f. a, falib d6ms-

målastjorn Vorri å hendur, ab leigja A. G. Lock fra

Lundtinum tjeba nåma fyrir 50 år og meb ]Deim skil-

malum, sem nåkvæmar er sk^rt fra i leigusamningi

{)eira, sem gjorbur var 13. aprxl s. å. milli tjebs stj6rnar-

råbs og A. G. Locks, i)

) jfr. foran 432-36

40*
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1873.

23, Maj. II. Um l)egnlegar bænarskrar, sem komi&
~' hafa fra all)ingi.

1, Eptir a& all)ingi haf&i sett nefnd, til J)ess ab

yfirfara fjårliagsåætlun fslauds, hefir {)a& i J)egnlegri

bænarskra farib frani å:

a. ab reikningshalli sa Islandi i ohag, sem folginn

virbist vera i åætlun um tekjur og litgjold Islands fyrir

1871—72, I., 4. gr. (sbr. I., 2. gr., 9,), verbi lagabur;

b. ab tekjurnar af p6stgongunum og af doms-

målasjobnum eptirleibis verbi til teknar i tekjudalkinum;

c. ab eigi sjeu talin nein litgjold til J)ess ab stofna

hjålparsjéb (10. gr. fjarhagsåætlunarinnar), enabstyrktar-

sjobur såj sem Island l)egar a, verbi hafbur sem lijalpar-

sjobur fyrir landib;

d. ab litgjaldagrein i IL, 7. gr., D., »onnur lit-

gjold i l)arfir hins lærba skola« verbi endurskobub, og

ab skipub verbi nefnd manna, jafnmorgum Donum

og fslendingum, til ab rannsaka alla vibskiptareikninga

Danmerkur og fslands, og ab ^essir reikningar siban

verbi lagbir fyrir a]l)ingi til yfirskobunar.

tJtaf J)essu gefum Vjer alj^ingi til kynna, ab oli

mal, sera snerta fjårhagsåætlun og fjårhaginn ab logum

(sbr. all)ingistilskipuuiua 8. marz 1843, 1. gr. og tilsk.

28. mai 1831, 4- gr.) liggja alveg fyrir utan verksvlb

all)ingis, og ab Vjer ab Jm leyti, ab sjerstaklega snertir

fjårhagsåætlun Islands, sjer i lagi eptir l)vi, sera alj)ing

1857 hefir låtib i lj6si um l)etta mål, eigi hofam fundib

åstæbu til, ab leggja åætlunina fyrir l^ingib til ålita, en

aptur åmoti er ekki neitt l)vi til fyrirstobu, ab hæfilegt

tillit sje tekib til Jjess, e£ all)ingi annabhvort kann ab

æskja nåkvæmari skyrslu um einstakar greinir i hinni

islenzku fjårhagsåætlun, eba bera fram uppåstungur um

betra fyrirkomulag å reikningum eba j^vi um Hkt. Sam-

kvæmt l)essu skal um fyrnefndar tillogur aH)ingis geta

l)ess, sem hjer segir:
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Um a. pa!b, sem hjer er tali& meb utgjoldum, er 1873^

beinlinis i samhljo&uii vib log 2. januar 1871 6. gr., 23. Maj.

2. li&, og getur l)vi ekki orti& umtals mål a& laga J)a&.

Um b. Meb l^vi postmalin verBa skolbui!) sem stofnun,

sem å ab koma i l)a& horf, ab I)au borgi sig sjålf, verbur

})ab mest samkvæmt gruudvallarreglunumj ab telja ab

eins tii |)ab, sem skjota j)arf til, jjab er ab segja, ab

til taka tillag landssjobsins i litgjaldadålki fjårhagsåætl-

unariuuar, åmeban utgjoldin eru meiri en tekjurnar.

Ab J)vi leyti, er snertir domsmalasjobinn, skyldi sam-

kvæmt tilskipun um byggingu hegningarhuss og fangelsa

å fslandi o. fl., 4. marz 1871, 4. gr. greiba kostnabinn

vib byggingu hegningarhussins i Reykjavik tir tjebum

sjofei, og befir t)vi orbib ab verja fje l)Vi, sem sjoburinn

åtti, til l)ess ab greiba nefnd litgjOld.

Dm c. Motmæli })au, sem all}ingi hefir hreyft gegn

l)vi, ab stofnabur sje lijålparsjåbur fyrir Island, virbast

eigi ab vera sjerlega mikilvæg, og skal i j^vi tiiliti geta

t)ess, ab l)ab eigi hefir verib tilgangurinn, ab sleppa eba

fresta frarakvæmdum {i råbstofunura [)eim, sem miba til

gagns Islands, til [)ess ab stofna hjålparsjob af {)vi,

sem sparast meb l}essu m6ti, heldur hefir sjoburinn

verib stofnabur, til jiess ab fje l}ab, sem afgangs kynni

ab verba å einstokum reikningsårura, yrbi avaxtab lands-

sj6&nura i hag, [)angab til a [)vi J[)yrfti ab halda einmitt;

vib framkvæmdir a slikum råbstofunum. Ab Jdvi leyti,

er l)ar ab auki snertir hinn islenzka styrktarsjéb, J)å

hefir eins og a]l;)ingi mun kunnugt, verib varib miklu

fje lir sjobnum eptir mebmæling l)ingsins til lana, til

J)ess ab afstyra hungursneyb a fslandi, og getur pvi

eigi orbib umtalsmal, ab gjora åkvorbun um hvernig

sjébnum verbi varib framvegis, fyr en tjeb lån eru

borgub.

Um d. Eptir ab utaf j^essu hefir verib leitab ålits

stiptsyfirvaldanna yfir Islandi, hefir stjorninni virzt, ab

a-stæba gæti verib til ab færa nibur eptirleibis hinar tvær

u^jaldagreinir »til bdkakaupa vib prestaskålann« og
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1873. »til b6kakaupa vi& hinu lær&a skola«, svo ab, i stab

28. Maj. j)9ss, ab å&ur hafa verib veittir til l)essa 200 rd. og

500 rd., verbi l)ab nii låtib vera 150 rd. og 300 rd.;

aptur åm6ti hefir eigi orbib ålitib, samkvæmt l)vi, sera

stiptsyfirvoldin hafa skyrt fra i aliti sinu, ab færbar

yrbu nibur nii sem stendur neinar af hinum obruni upp-

hæbum, sem hingab til hafa verib tilteknar i [)essum

kafla fjarhagsaætlunarinnar.

Um e. Um J)etta atribi virbist nægja ab visa til

J)ess, sem getib er ab framan um l)abj ab oll skulda-

skipti railli Danmerkur og Islands sjeu meb logum 2.

januar 1871 å enda kljåb.

2. I })egnlegri bænarskrå hefir al})ingi beibzljjess,

ab eugin sala nje skipti å neinum opinberum eignum

megi fram fara, nema meb rabi og saml)ykki aH)ingis.

Ea l)ar sem alj)ingi meb Jiessu fengi l3ab vald, sem

J)vi, eins og getib er ab framan, eigi ber eptir hinum

gildandi stjornarskipunarlogum, er tjeb bænarskrå eigi

]}e88 eblis ab hiin verbi tekin til greina, en samt er

eigi meb l)e8su loku fyrir {)ab skotib, ab ålits al[)ingis

geti orbib og verbi leitab um, ab selja opinberar eignir

a Islandi, ef sjerstok astæba virbist til J^ess.

3. Utaf })egnlegri bænarskrå al{)ingis um hækkun

eptirlauna fyrverandi amtmanns X P. Havsteins, skal

J)ess getib, ab ]}6 fallast megi a J)å skobun aljjingis, ab

åkvorbnnin i 4. gr. laganna 19. januar 1863 sje fremur

oeblileg, og ab Jjab ætti vel vib, ab åkvorbun Jjessari,

sem hefir })ab alveg sjerstaka einkenni, ab hiin er sett

um stundar sakir, yrbi breytt, ef gjcirb yrbi almenntil-

hogun å J)eim målum, sem snerta laun og eptirlaun

islenzkra embættismanna, hefir samt eigi fundizt astæba

til, ab jmleyti, er snertir fyrverandi amtmann Havstein,

ab gjora sjerstakar råbstafanir til l^ess ab hækka logleg

eptirlaun hans, J)egar tillit er tekib til |)eirra kringum-

fitæba og atvika, er honum var vikib fra erabætti fyrir.

4. Eptir sk^rslum t>eim, sem fengizt hafa vib-

vikjandi l)egnlegri bænarskrå al{)ingis um, ab hofnin vib
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Stapa i Snæfellsnessyslu ver&i Joggilt til uppsiglingar 1873.

fyrir verzlunarskip, og einkanlega vegna t>ess, hvernig 23. Maj.

astatt er i sveitinni jjar i kring, hefir eigi pott nægilegt
'

tilefni til ab taka tjeba bænarskrå til greiua.

5. Utaf l)egnlegri bæuarskra al|)ingis vibvikjandi

styrk til kennslu i sjomannafræbi a Islandi, verburlagt

fyrir alljingi, sem nu ferihond, frumvarp til tilskipunar

um stofnun sj6mannask6la a Islandi,

6. Af) leyti, er snertir styrk l)ann til forn-

gripasafasins i Reykjavik, sem all)iugi hefir bebib uin,

skal visab til åætlunar um tekjur og utgjold Islands

fyrir 1873, 7. gr. C, III., som Vjer allramildilegast

hofum stabfest, og må J^ar sja, ab tiltekuir eru å nefndri

åætlun 200 rd. til tje&s augnamibs.

7. {)egnlegri bænarskrå all)ingis ura stofnun laga-

skola å Islandi ra. m. hefir ekki orbi& veitt åheyrsla,

og skal i J)vi tilliti visab til J)ess, sem fulltrui Vor

samkvæmt konunglegri augl^^sing 22. mai 1871 hefir

skyrt aljjingi frå å fundinura s. å. vibvikjandi bænar-

skrå frå alj)inginu 1869, um hib sama.

Ab l)vi, er ab endingu snertir mål jpab, sem rætt

er um i konunglegri auglysing 22. mai 1871, IL, 12.,

ab koma å gufuskipsferbum kringum strendur Islands,

skal l)ess getib, ab nefnd su, sem sett var til l)ess ab

biia l)etta mål undir, reyndar fyrir longu hefir lokib

starfa J)eim, sem henni var falinn å hendur, en hvorki

meb l)vi, sem komib er frå nefndinni, nje meb obru

m6ti hefir fengizt nein sii undirstaba, til [oess ab koma
måli l^essu fyrir å haganlegan hått, ab nokkur uppå-
stunga um l)ab hafi or&ib logb fyrir aljymgi.

Til stabfestingar allramild. urskurbum Vorum, ])eim

er m hefir verib getib, hofum Vjer sent ybur l)essa

auglysing Vora, og heitum Voru triia a]J)iDgi hyili Vorri

og konunglegri mildi. — Gefib i Vorum konunglega

absetursfitab Kaupmannahofn 23. dag maimånabar 1873,
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1873. Allernaadigst Bekj en dtgj oreise til Althinget

23. Maj. angaaende Resultaterne af de under dets Mode i Aaret

^""^^""""^ISTl afgivne allerund. Betænkninger og ovrige indgivne

Andragender.

Vi Christian den Niende &c. Vort tro Althing for

Vort Land Island Vor Kgl. Hyldest og Naade!

Af de Forhandlinger, som ere forte paa Althinget

i Aaret 1871, have Vi med allerh. Tilfredshed erfaret

Vore Althingsinænds Bestræbelser for at befordre Vort

og Landets Bedste. Efterat saavel de Betænkninger,

som Vort tro Althing har afgivet over de samme i be-

meldte Aar af Regjeringen forelagte Sager, som og
dets ovrige Andragender paa det Nojeste ere blevne

prøvede, ville Vi herved ailernaad. give Althinget en

samlet Oversigt over de Beslutninger, som i saa Hen-
sende ere blevne tagne.

L Angaaende de fra Althinget indkomne
allerund. Betænkninger.

Dengang Vi besluttede Os til, efterat Loven af

2. Januar 1871 var udkommen, at lade Althinget fore-

lægge et nyt Udkast til Forfatningslov for Island, skete

det i Forventning om og i Tillid til, at Althinget paa
sin Side vilde vise den nodvendige Imodekommen imod
Vore Bestræbelser for at bringe det islandske Forfat-

ningsanliggende til en lykkelig Ende. Denne Forvent-

ning er imidlertid ikke gaaet i Opfyldelse, idet Althingets

Flerhed har bestemt modsat sig den ved Lovudkastet

tilsigtede Ordning af nogle væsentlige Punkter i For-

fatningssagen. Dette gjælder navnlig om de Bestem-
melser, som vedrore Ordningen af Landets overste

Styrelse og det dermed forbundne Ansvar, idet et Flertal

af 15 imod 9 har udtalt, at den i Udkastet foreslaaede

Ordning af de heromhandlede Forhold, hvorefter den
hojeste Myndighed over alle Islands særlige Anliggender
skulde udoves gjennem vedkommende Minister, der
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tillige skulde være ansvarlig for Forfatningslovens Over- 1873.

holdelse, medens den overste stedlige Myndighed skulde 23. Maj.

under Ministerens Ansvar overdrages til en af Kongen

udnævnt Landshovding, vilde være illusorisk og uhen-

sigtsmæssig, og derfor anset det nødvendigt, at Landets

overste Styrelse og det hele konstitutionelle Ansvar

henlægges til en Myndighed, der har sit Sæde i Landet

selv. Som Folge heraf har bemeldte Flertal foreslaaet

principaliter, at der raaatte blive beskikket en Lands-

styrer, der skulde være Ihændehaver af den overste

Myndighed over alle Landets Anliggender med fuldt

Ansvar ligeoverfor Althinget, og en Referent eller Be-

fuldmægtiget i Kjobenhavn, som paa Landsstyrerens

Ansvar og i hans Navn skulde forebringe de Sager for

Kongen, til hvilke der udfordres kongelig Stadfæstelse

eller Resolution, og in subsidium, at der udnævnes ea

Jarl, der skulde være uansvarlig overfor Althinget og

i Kongens Navn afgjoré alle eller dog de fleste Sager,

hvortil der fordres kgl. Samtykke, samt en eller flere

Ministre, der vare ansvarlige overfor Althinget.

Den saaledes foreslaaede Ordning, der er bestemt

fraraadet af det forommeldte Mindretal, som i Henhold

til Althings-Forordningens § 61 har indgivet en af-

vigende Erklæring, hvori Flertallets Opfattelse af de

islandske Forfatningsforhold i de væsentligste Punkter

misbilliges, vilde imidlertid være aldeles uforenelig med

den bestaaende Statsforfatning og Islands retlige Stilling

som en uadskillelig Del af den danske Stat. Naar

nemlig Landets overste Styrelse blev udelukkende hen-

lagt til en stedlig Regjeringsmyndighed, der skulde

være sideordnet med og uafhængig af den ovrige Re-

gjering saavel som af Statsraadet og under den forst-

nævnte Forudsætning kun gjennem en uansvarlig Be-

fuldmægtiget eller Referent staa i Forbindelse med

Kongen, medens de Sager, hvortil der nu udfordres

kgl. Samtykke, under den sidste Forudsætning i Reglen

endog skulde finde deres Afgjorelse i Island, vilde en
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1873. saadan* Ordning fore til, at Island i Virkeligheden blev

23. Maj. helt udsondret af Statsforbindelsen.
^"""^^

Umuligheden af at gaa ind paa saadaune Fordringer

ligger klart for Dagen og er saa ofte tidligere, navnlig

ved Forelæggelsen af de forskjellige Forfatningslovfor-

slag for Ålthinget, paavist og godtgjort, at Vi kun

kunne beklage, at der efter de bestemte Udtalelser,

som herom foreligge fra Vor Regjering og Vor Kom-

raissarius paa Ålthinget, har kunnet fremkomme saa-

danne Forslag fra Thingets Flertal, som aabenbart have

deres Udspring fra en Miskjendelse af Islands sande

statsretlige Stilling i Riget. Denne Miskjendelse har atter

tydeligt lagt sig for Dagen ved den i det af Ålthinget

fremsendte Udkasts §2 optagne Bestemmelse, som gaar

ud paa, at der ikke om de for Danmark og Island

fælles Anliggender og Grænserne mellem disse og de

særlige islandske Anliggender skulde kunne tages nogen

Bestemmelse, der medforer Forpligtelser eller Byrder

for Island, uden med Althingets Saratykke, Der inde-

holdes heri den uberettigede Fordring, at Ålthinget,

hvis Virksomhed er indskrænket og altid maa blive

indskrænket til Islands særlige Anliggender , skulde

delagtiggjores i Behandlingen af de saakaldte fælles

Anliggender, der udelukkende hore og maa hore

under den almindelige Repræsentation for Riget i dets

Helhed, eller med andre Ord under Rigsdagens Om-
raade.

Ligesom Vi imidlertid ved de ommeldte Forfat-

ningslovforslag, som til forskjellige Tider have været

Ålthinget forelagte, have givet samme utvetydige Prover

paa, at det var Vor oprigtige og alvorlige Hensigt at

fikjænke Island en Forfatning, hvorved dets Indvaanere

vilde komme i Besiddelse af de samme statsborgerlige

Friheder og Goder, som Vore Undersaatter i Konge-

riget, saaledes ville Vi fremdeles være rede til at imode-

komme de Onsker, som ved en roligere Betragtning af

Forholdene maatte fremkomme fra Islands Side om
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Indforeisen af en saadan Forfatning paa et Grundlag, 1873.

der kan forenes med den bestaaende Statsordning og 23. Maj.

Rigets udelelige Helhed,
'

I Forbindelse med det Foranforte er Althingets

Flertal i den ommeldte Betænkning fremkommen med
den Erklæring, at det ikke kan erkjende, at Loven

af 2. Januar 1871, som den foreligger, er bindende for

Island, at det vel paa Islands Vegne modtager det i

bemeldte Lov bestemte Tilskud fra den danska Stats-

kasse, men ikke kan erkjende, at alt Mellemværende

niellem Island og Statskassen dermed er til Ende, og

at Thinget, idet det saaledes forbeholder Island sin

Ret ubeskaaren med Hensyn til fornævnte Punkter;

tilraader, at der efter fornoden Forberedelse soges op-

naaet Overenskomst med Islænderne paa en særlig For-

samling i Island, der er udrustet med fuld besluttende

Myndighed paa Nationens Vegne. Til Stotte herfor

paaberaabes navnlig det ved allerh. Reskript af 23.

Septbr. 1848 givne Tilsagn om, at Intet skulde blive

endelig [bestemt med Hensyn til Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Riget, forend efterat Islænderne i en

egen Forsamling i Landet derover vare horte, samt

allerh. Bekgj. til Althinget af 19. Maj 1849 og allerh.

Kundgj. til den islandske Befolkning af 12. Maj 1852.

Disse Udtalelser af Althingets Flertal maa Vi ikke

mindre beklage. Ligesom der gjentague Gange tid-

ligere, navnlig i Motiverne til det Althinget 1867 fore-

lagte Udkast til Forfatningslov og i Motiverne til det

Althinget 1869 forelagte Udkast indeholdende nærmere

Bestemmelser om Islands forfatningsmæssige Stilling i

Riget, er givet en fyldestgjorende og udforlig Forklaring

angaaende Betydningen af de nævnte kgl. Tilsagn, saa-

ledes turde en yderligere Udvikling heraf være saa

meget mere overflodig, som Meningen af den anforte

Sætning i og for sig er saa klar, at der ikke kan reises

nogen begrundet Tvivl om, at derved kun er tilsigtet

en raadgivende, men derimod ikke en besluttende Med-



636 ' Kgl, BekjendtgjSrelse til Althinget.

1873. virkning fra Islændernes Side; det vilde ganske sikkert

23, Maj. være imod almindelig Sprogbrug at tillægge Udtrykket

»hort« en saadan Betydning, og dette fremgaar yder-

ligere bestemt af den citerede allerh. Kundgjorelse af

12. Maj 1852, hvor det netop er tilkjendegivet, at det

er paatænkt eventuelt at forelægge Forfatningsbestem-

nielser for Althinget. Og da nu det Udkast, hvor-

paa Loven af 2. Januar 1871 er bygget, har været

Althinget forelagt til Betænkning, og dette saaledes

har faaet Leilighed til at udove den Medvirkning ved

Lovens Behandling, som Lovgivningen hjemler det, er

den af Thinget fremsatte Protest imod den af Rigets

almindelige Repræsentation i de for Kongeriget og Is-

land fælles Anliggender, nemlig Rigsdagen, vedtagne

og af Os allerh. stadfæstede Lovs forbindende Kraft

ogsaa for Islands Vedkommende ligesaa ubefojet, som

den er lidet stemmende med den Ærbodighed, der

skyldes de af den retmæssige Lovgivningsmagt ud-

stedte Love,

Naar Thingets Flertal iovrigt har ytret, at Ind-

holdet af Loven af 2. Januar 1871 er betydelig for-

skjelligt fra Indholdet af det Thinget i 1869 forelagte

Udkast, og at det Rigsdagen forelagte Forslag derfor

1 Virkeligheden kunde kaldes aldeles nyt, skal hertil

bemærkes, at medens Principerne og Hovedbestemmel-

serne i Loven ere i fuld Overensstemmelse med det

Althinget i 1869 forelagte Udkast, ere de Ændringer,

som dette er undergaaet ved dets Forelæggelse for

Rigsdagen, netop fremkaldte ved den Forhandling, som

om samme havde fundet Sted paa Althinget, og i det

Hele og Væsentlige Indrommelser til Island, i

hvilken Henseende navnlig henvises til Lovens §§ 1,

2 og 5. Hvad særlig angaar de fra Flertallet frem-

komne Ytringer om, at nogle af Lovens Bestemmelser

maa anses uhensigtsmæssige og uantagelige fra et is-

landsk Standpunkt, og at dette navnlig er Tilfældet

med de i Loven indeholdte Bestemmelser om Tilskudets
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Størrelse og Udtalelsen af, at alt Mellemværende mellem 1873.

Island og Statskassen skal være endelig afgjort ved 23. Maj.

den deri fastsatte Ordning, da ere disse Bestemmelser

— alene med Undtagelse af, at den paagjældende

Paragraf efter derom paa Althinget fremsat Onske har

faaet en Affattelse, hvorved al Tvivl om Tilskudets

Varighed udelukkes — ganske overensstemmende med

det Althinget i 1869 forelagte Udkast. Det vil i denne

Benseende være tilstrækkeligt at henvise til deu ud-

forlige Forklaring, som i Motiverne til bemeldte Udkast

er meddelt angaaende dette Punkt og navnlig om Umu-

ligheden af at sætte videregaaende Fordringer igjennem

ligeoverfor Kongerigets Bevillingsmyndighed. Efter den

Stilling, hvori Sagen var bragt, og de gjentagne ind-

trængende Onsker, som fra Althinget til forskjellige

Tider vare fremkomne om Udsondringen af Islands

finansielle Forbindelse med Kongeriget, der af samme

betragtedes som en nodvendig Betingelse for Landets

Udvikling, maatte Vi anse det for at være af den

storste Vigtighed at se dette Forhold ordnet paa en

for Island tilfredsstillende Maade, og efterat dette er

lykkedes ved Loven af 2. Januar 1871, er det om-

handlede Anliggende derved bragt til en endelig Af-

slutning, som hverken bor eller kan rokkes.

Hvad iovrigt angaar de fra Althinget ind-

komne allerunder d. Betænkninger, bemærkes

Folgende

:

Efternævnte Lovbud, angaaende hvilke Vi have

modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning, ere

udkomne, nemlig:

1, Forordning af 27. Januar 1872 om Pension

for afskediget anden Assessor og Justitssekretær i den

Kgl. islandske Landsoverret Benedikt Sveinsson;

2. Forordning af 12. Febr. 1872 om Fremmedes

Fiskeri uuder Island m. v.;
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1873. 3. Forordning for Island af s, D. om Silde- og

23. Maj. Graaseifiskeri med Not;

4. Forordning for Island af s. D. om Hospitals-

afgift af Fiskefangst;

5. Forordning af s. D. om Oprettelsen af Land-

brugsskoler i Island;

6. Forordning af 26. Febn 1872 om Postvæsenet

paa Island;

7. Forordning for Island af s. D. om Afgift af

Brændevin og andre spirituose Drikkevarer;

8. Forordning for Island af s, D. om Døvstummes

Undervisning m. v.

;

9. Forordning af 20. April 1872 om Bestyrelsen

af Kjobstaden Reykjaviks kommunale Anliggender;

10. Forordning af 4, Maj 1872 om de islandske

Landkommuners Styrelse.

Ved Udfærdigelsen af de nævnte Lovbud ere de

Bemærkninger, der af Ålthinget med Hensyn til samme

have været fremsatte, tagne under n5jeste Overvejelse,

og have flere af bemeldte Lovbud i Henhold hertil

modtaget adskillige Forandringer og nærmere Bestem-

melser. Forsaavidt Althingets Flertal derimod har an-

draget paa, at den under Nr. 7 anforte Forordning om
Afgift af Brændevin m. m, ikke raaatte træde i Kraft,

forend dér er udkommet en Forfatningslov for Islands

særlige Anliggender, bemærkes, at der efter den Maade,

hvorpaa Althingets Flertal har stillet sig til det is-

landske Forfatningsanliggende, ikke er fundet Anledning

til at udsætte Udgivelsen af hint Lovbud, hvis Hen-

sigtsmæssighed er bleven erkjendt af selve Ålthinget,

til et Tidspunkt, der i alt Fald ikke kan opgives med

nogen Sikkerhed,

Da flere af de Ændringer, som af Ålthinget ere

foreslaaede i det samme forelagte Lovudkast om Fred-

ning af Lax i Island, ikke kunne anses hensigtsmæssige,

og Sagen i det Hele neppe turde være saa alsidig

overvejet som onskeligt, have Vi fundet Betænkelighed
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ved at lade et endeligt Lovbud herom udgaa, hvorimod 1873.

et revideret Udkast til Sagens Ordning vil blive Thinget 23. Maj.

forelagt til Betænkning.

Efterat den i Vor allern. Bekjendtgjorelse a£ 22,

Maj 1871 omhandlede Undersogelse af Svovlminerne i

Thingo Syssel var bleven foretaget, have Vi ved allerh,

Resol. af 9, Marts f. A. bemyndiget Vort Justitsmini-

sterium til at bortforpagte bemeldte Miner til Å. G. Lock

af London for et Tidsrum af 50 Aar og paa de Vilkaar,

som nærmere ere auforte i den under 13. April næst-

efter mellem nysnævnte Ministerium og A. G. Lock

oprettede Forpagtningskontrakt

IL Angaaende de af Althinget indgivne

allerund. Andragender.

1. Efterat Althinget havde nedsat et Udvalg til

at gjennemgaa det islandske Finansbudget, har det i

et allerund. indgivet Andragende anholdt om:

a. at den Udgift for Island, som opfores i Bud-

gettet for 1871—72 L § 4 Qft, L § 2 Nr. 9) be-

rigtiges;

b. at Postvæsenets og Justitskassens Indtægter

fremtidig opfores paa Budgettets Indtægtsside;

c. at der ikke opfores nogen Udgift til Oprettelse

af en Reservefond (Budgettets § 10), men at den is-

landske Understottelsesfond benyttes som Reservefond

for Island;

d. at Post IL r§ 7 D, »andre Udgifter til det

lærde Skolevæsen« maa blive revideret; og

e» at der nedsættes et Udvalg af lige mange Danske

og Islændere til at undersoge Danmarks og Islands

hele financielle Mellemværende, og at Opgjorelsen heraf

derefter forelægges Althinget til Revision.

I Anledning heraf skulde Vi have Althinget til-

kjendegivet, at medens det hele budgetmæssige og

finansielle Omraade efter Lovgivningen (jfr, Althings-r
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1873. Forordningen af 8. Marts 1843 § 1, sammenholdt med
23. Maj. Frdg. af 28. Maj 1831 § 4) ligger ganske udenfor Al-
"^^^^

thingets Virkekreds, og medens Vi, hvad i Særdeleshed

det islandske Budget angaar, navnlig efter de Ud-

talelser, som derom fremkom fra Althinget i Aaret

1857, ikke have fundet Anledning til at forelægge

samme for Thinget til Betænkning, vil der derimod ikke

være Noget til Hinder for, at der, naar Althinget enten

maatte onske nærmere Forklaring angaaende enkelte

Poster i det islandske Budget eller fremkomme med

Forslag til en bedre regnskabsmæssig Ordning el], desL,

tages tilborligt Hensyn til saadanne Andragender, I

Overensstemmelse hermed skal der med Hensyn til

de foranforte, af Althinget fremsatte Indstillingspunkter

bemærkes Folgeude

:

Til a. Den her omhandlede Postering er ligefrem

i Overensstemmelse med Loven af 2. Januar 1871 §6
andet Stykke, og der kan saaledes ikke være Sporgs-

maal om sammes Berigtigelse.

Til b. Da Postvæsenet maa betragtes som en

Institution, der bor bringes til at kunne bære sig selv,

vil det være mest principmæssigt at benytte den saa-

kaldte Nettopostering, o : saalænge der gives Under-

ballance, at opfore Landskassens Tilskud paa Budget-

tets Udgiftsside. Hvad Justitskassen angaar, skulde

ifolge Forordning om Opforeisen af en Strafanstalt

samt af Fængsler i Island m. v. af 4. Marts 1871 § 4

Udgifterne til Opforeisen af Strafanstalten i Reykjavik

udredes af bemeldte Kasse, og det har derfor været

nodvendigt at realisere bemeldte Kasses Formue til

Dækning af de nævnte Udgifter.

Til c. De af Althinget gjorte Indvendinger imod

en Reservefonds Oprettelse for Island kan der ikke

tillægges nogen væsentlig Betydning, i hvilken Hen-

seende bemærkes, at det ikke har været Hensigten at

opgive eller udsætte Iværksættelsen af Foranstaltninger,

der sigte til Islands Tarv, for af det herved Besparede
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at danne Reservefonden, men kun ved Henlæggelse til 1873.

samme at soge det Overskud, de enkelte Regnskabs- 23,. Maj.

aar maatte afgive, frugtbargjort til Fordel for Lauds-

kassen, saa længe indtil netop Iværksættelsen af Foran-

staltninger som de antydede maatte gjore det nodvendigt

at disponere over Belobet, Hvad derhos den islandske

Understottelsesfond angaar, vil der, da, som Althinget

bekjendt, store Summer deraf ifolge Thingets Anbefaling

ere blevne anvendte til Laan til Afhjælpning af Hun-

gersnod i Island, ikke være Sporgsmaal ora at tage en

Bestemmelse om Fondens fremtidige Anvendelse, forend

hine Laan ere blevne berigtigede.

Til d. Efterat der i denne Anledning er indhentet

Erklæring fra Stiftsovrigheden i Island, har Regjeringen

troet, at der kunde være Foje til for Fremtiden at

nedsætte de tvende Poster •Til Indkjob af Boger til

Pastoralseminariet« og »Til Indkjob af Boger til den

lærde Skole«, der tidligere have været bevilgede med

200 Rd, og 500 Rd., til henholdsvis 350 og 300 Rd.,

hvorimod det, efter hvad der er oplyst i den fra Stifts-

ovrigheden indhentede Erklæring, ikke antages, at der

for Tiden vil kunne ske nogen Nedsættelse i de ovrige

paa denne Konto hidtil bevilgede Summer,

Til e. Herom turde det være tilstrækkeligt at

henvise til, hvad der foran er anfort med Hensyn til

den ifolge Loven af 2. Januar 1871 stedfundne Af-

slutning af det hele finansielle Mellemværende mellem

Danmark og Island.

2. I et allerund. indgivet Andragende har Al-

thinget anholdt om, at intet Salg eller Mageskifte af

offentlige Ejendomme maa foretages uden dets Raad

og Samtykke.

Da der imidlertid herved vilde blive tillagt Al-

thinget en Myndighed, som der, saaledes som ovenfor

er anfort, efter de gjældende Forfatniugsbesteramelser

ikke tilkommer samme, egner bemeldte Andragende sig

XXI, B. 41
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1873. ikke til at tages til Folge, medens det dog ikke er

23. Maj. udelukket, at Althingets Betænkning kan og vil blive

indhentet med Hensyn til Afhændelsen af offentlige

Ejendomme i Island, naar dertil maatte findes særlig

Anledning.

3. Med Hensyn til det af Althinget indgivne

allerund. Andragende om forhojet Pension til forhen-

værende Amtmand J. P. Havstein bemærkes, at medens

det med Althinget maa erkjendes, at Bestemmelsen i

Loven af 19. Januar 1863 § 4 er lidet naturlig, og at

samme, som havende den ganske særegne Karakter af

en Overgangsbestemmelse, egner sig til Forandring ved

en eventuel almindelig Ordning af de islandske Em-
bedsmænds Lonnings- og Pensionsforhold, er der ikke

fundet Foje til for forhenvær. Amtmand Havsteins Ved-

kommende at gj5re særlige Skridt i Retning af den

lovmæssige Pensions Forhojelse, naar Hensyn tages til

de Omstændigheder og Forhold, under hvilke hans Af-

skedigelse har fundet Sted.

4. Efter de Oplysninger, som ere blevne erhvervede

med Hensyn til det af Althinget indgivne allerunderd.

Andragende om, at Havnen ved Stapi i Snæfellsnes

Syssel maa blive autoriseret til Beseiling af Handels-

skibe, og navnlig med Hensyn til Forholdene i det til

bemeldte Havn grænsende Distrikt, er der ikke fundet

Anledning til at tage det nævnte Andragende til Folge.
,

5. I Anledning af det fra Althinget modtagne

Andragende om Understottelse til Undervisning i Na-

vigationslære i Island vil der blive det nu sammen-

trædende AUhing forelagt et Udkast til en Forordning

om Oprettelsen af en Navigationsskole i Island,

6. Med Hensyn til den af Althinget begjærte Un-

derstottelse til Oldsagssamlingen i "Reykjavik henvises

til det af Os allern, approberede islandske Budget for !

1873 § 7 C. IIL, hvoraf fremgaar, at der i dette Ojemed

er paa bemeldte Budget optaget et Belob af 200 Rd.

I

\

I
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7. Althingets allerund. Andragende om Oprettelse 1873.

af en Dannelsesanstalt for vordende juridiske Embeds- ^^^^^
mænd i Island m. m, har ikke kunnet tages til Folge,

i hvilken Henseende henvises til den Meddelelse, som

af Vor Kommissarius i Henhold til allern. Bekjendtgj.

af 22. Maj ]871 blev gjort det i bemeldte Aar for-

samlede Althing i Anledning af et fra Thinget i Aaret

1869 indkommet lignende Andragende.

Hvad endelig angaar det i allern. Bekjendtgj. af

22. Maj 1871 H. Nr. 12 ommeldte Anliggende, nemlig

Iværksættelsen af en paatænkt Dampskibsfart omkring

Islands Kyster, bemærkes, at den til Sagens Bear-

beidelse nedsatte Kommission vel allerede forlængst har

tilendebragt det samme overdragne Hverv, men. at der

hverken ved det fra Kommissionen Fremkomne eller

paa anden Maade har kunnet vindes et saadant Grundlag

for Sagens hensigtsmæssige Ordning, at noget Forslag

derom har kunnet meddeles Ålthinget.

Til Bekræftelse paa foranstaaende allern. meddelte

Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kund-

gjorelse og forblive Vort tro Althing i Kgl. Nåade

bevaagen. — Givet i Vor Kgl. Residensstad Kjoben-

havn, den 23. Maj 1873.

Jnstitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen 27. m^.

over Island, angaaende Kjob af Bygninger paa

en Ombudsjord. Khavn den 27. Maj 1873. —
Isl. Kopib. 1873 Nr. 394. Ti&indi um stjornarmalefni fslands

III, S. 622.

Ved at andrage, at de nodvendigste Bygninger paa

Jorden Lækjardalur under Munkathveraa Klostergods,

nemlig Folkestue, Kjokken, Spisekammer, Indgangsrum

og Forstue, ikke tilhore Ombudet men den sidstfra-

trædende Opsidder, har Amtmanden i Islands Nord-

og Ostamt i et hertil indkommet Andragende indstillet,

41*
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1873. at Godskassen i Overensstemmelse med den fratræ-

^'^^^p^dende Opsidders Tilbud maa afkjSbe denne de paa-

gjældende Bygninger for 100 Rd. imod at Afgiften af

Gaarden forhojes fra 25 til 50 Al. aarlig, hvortil den

nys tiltraadte Opsidder er villig.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at det,

naar det ved en lovformelig Vurderingsforretning godt-

gjores, at de ovennævnte Huse ere idetraindste 100 Rd.

værd, herved tillades, at dette Belob anvendes af Gods-

kassen til Kjobet af dem, imod at den aarlige Afgift

af Jorden samtidig forhojes til 50 Alen.

• ^^J' Justitsministeriets Skrivelse til LandshOvdingen

over Island, ang. Prokuratorsalærer for Udforelsen

af offentlige Sager. Khavn den27»Maj 1873.—
Isl. Kopib. 1873 Nr, 396. Tffeindi um Btjornarmålefni Islands

III, S. 622-23.

I trende ved den kgl. islandske Landsoverret i

f. A. paadomte offentlige Sager ang. Overtrædelser af

Frdg, om Losemænd og Husmænd i Island af 26. Maj

1863 har bemeldte Ret, idet den har annulleret Under-

rettens Domme, samt hjemvist Sagerne til Underretten

til ny og lovligere Behandling, ikke tilkjendt Proku-

ratorerne ved Retten, J6n Gu&mundsson og Pall Mel-

sted, der efter Ordre udforte disse Sager, noget Salær.

Da disse Sager ikke ville komme for Overretten igjen,

idet de tvende efter Tiltaltes Begjæring ere blevne af-

gjorte ved Vestamtets Resolution, og den tredie, der

paany er bleven paakjendt ved Underretten, ikke vil

blive paaanket, have ovennævnte Prokuratorer hos be-

meldte Amt andraget paa, at der af Amtsrepartitions-

fonden maa blive dem udbetalt et Belob, svarende til

det sædvanlige Salær i offentlige Sager, nemlig 5 Rd,

til hver af dem i hver af de to af disse Sager, og i

den tredje 5 Rd. til Prokurator Jon Gu&mundsson,
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medens den beskikkede Defensor i sidstnævnte Sag, 1873.

Organist Pjetur GuSjolinsen, endnu ikke har fremsat

noget saadant Forlangende, Da Amtmanden ikke anser

sig kompetent til paa egen Haand at udbetale de paa-

staaede Salærer, har han i Henhold til Kancelliskriv.

2. April 1836 under 8. Febr. sidsti. indstillet Jil Ju-

stitsministeriet, at de af Prokuratorerne J, Gubmunds-

son og P. Melsted paastaaede Salærer i de ommeldte

Sager maa udbetales dem af Amtets Repartitionsfond,

og at et lignende Salær maa tilstaas Organist _P. Gu&-

johnsen i den at ham udforte Sag, dersom han derpaa

maatte gjore Paastand.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Amtmanden over

Islands Sonder- og Vestamt tjenstl. melde, at Ind-

stillingen herved bifaldes.

Bekjendtgjorelse angaaende de kliniske Knrsus, 3i. Maj.

som de lægevidenskabelige Studerende skolie

gjenuemgaa, forinden de stedes til Embeds-

examens 2. Del Khavn den 31. Maj 1873. —
Lovtidende for Kgr. Danmark 1873 S. 262; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1873 S. 333.

Paa derom fra Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet nedlagt allerund. Forestilling har det

behaget H. M. Kongen ved allerh. Resol. af 29. Januar

d. A. ailern. at bifalde, at de lægevidenskabelige Stu-

derende, forinden der tilstedes dem Adgang til at under-

kaste sig den lægevidenskabelige Embedsexamens 2.

Del, skulle ved Attester fra de paagjældende Over-

læger og Docenter godtgjore at have gjennemgaaet

folgende Kursus:

1, Medicinsk Praktikantklinik i et Halvaar,

2, Kirurgisk Praktikantklinik i et Halvaar,
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1873* 3. Et lilinisk Kursus i Hudsygdomme og Syfilis

l^'^^g^ 1 et Halvaar,

4. Et klinisk Kursus i Fodselslæren og de spæde

Borns Sygdomme i et Halvaar —
saaledes at disse Bestemmelser træde i Kraft ved Af-

holdelsen af 2. Del af bemeldte Embedsexamen i Som-

meren 1875.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet den 31. Maj 1873.

17. Jnni. Justitsmiiiisteriets Skrivelse til Landshovdingen

over Mand, ang. GodtgjSrelse til Embedsmænd for

Ophor af Portofrihed. Kliavn den 17. Juni 1873.

— Isl, Kopib. 1873 Nr. 432; Ti'Mndi um stjornarraålefni fslands

III, S. 625-26.

I behgl. Skriv, af 24. April d. A. har Hr, Landsh.

forespurgt, om det, da der i Overslaget over Islands

Indtægter og Udgifter for Regnskabsaaret fra 1. April

til 31. Decbr. 1873 ikke findes nogen særlig Konto til

Afholdelse af den Godtgjorelse, der tilkommer de is-

landske Embedsmænd for de dem ved Portofrihedens

Ophor forvoldte Udgifter, er Hensigten, at bemeldte

Godtgjorelse skal udredes af den i bemeldte Overslag

§ 10 til uforudsete og tilfældige Udgifter normerede Sum.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning tjenstl. melde, at de omhandlede Udgifter ville

for indeværende Regnskabsaar kunne afholdes af for-

nævnte Konto, af hvilken derfor Hr. Landsh. herved

bemyndiges til ved Jordebogskassen at anvise de paa-

gjældende Embedsmænd de dem i den ommeldte An-

ledning tilkommende Belob, imod at der inden Regn-

skabsaarets Udlob aflægges summarisk Indberetning

hertil om de saaledes anviste Summer.
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Bekjendtgj oreise ang. Afsluttelsen af en Kon- 1873.

Tention mellem Danmark og Sverig angaaende 26. juni.

et for begge Rigerne fælles paa Gnid grnndet

Montsystem 0. Khavn den 26. Juni 1873. —
Lovtidende for Kgr. Danmark 1873 S. 277—87 (med Kon-

ventionen ^paa Dansk og Svensk); Ålgreen-Ussings Lovsaml.

1873 S. 346-58. Jfr. Bekjendtgj, 25. Septbr. 1873, hvorved

Montlov 23. Maj 1873 kundgjores paa Island.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 27. juni.

til LandshOvdingen over Island, ang. Honorar for

Undervisning af Dovstnmme i Island. Ehavn den

27. Juni 1873. — Isl. Kopib. 1873 Nr. 455. Tf&indi um

stjornarmålefni fslands III, S. 626.

I Anledning af en fra Hr. Landsh. som daværende

Stiftamtmand i Forening med Biskoppen over Island i

behgl Skriv, af 6. Marts d. Å. gjort Indstilling om,

at der raaa tilstaas Pastor Påll Pållsson til Prestbakki

en lignende Understottelse som for det afvigte Regn-

skabsaar til den af ham i Island oprettede Dovstumme-

undervisning, har dette Ministerium efter Brevvexling

med Justitsministeriet af den i Overslaget over Islands

Indtægter og Udgifter i Regnskabsaaret fra 1. April

til 31. Decbr. 1873 § 10 optagne Sum for bemeldte

Tidsrum tilstaaet Andrageren en Understottelse af 15

Rd. for hver Dovstum, der hos ham nyder Undervis-

ning, indtil et Antal af 10, paa det samme Vilkaar

som tidligere, nemlig at Pastor Palsson forpligter sig

til, forsaavidt og naar Stiftsovrigheden maatte paalægge

ham det, at oplære paa egen Bekostning en habil Mand

til at være Dovstummelærer.

*) jfr. Bekjendtgj. af 21. Marts 1876 om Norges Tilslutning

til Montkonventionen, Lovtidende for Kgr. Danmark 1876,

S. 87—89.
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Ved at meddele Foranstaaende til behgl. Efter-

retning og Bekjendtgjorelse skulde man tjenstl. anmode

Hr. Landsh. om behgl. at ville foranledige, at bemeldte

Understotteise paa Stiftsovrighedens Rekvisition udbe-

tales af Islands Jordebogskasse.

28. Juni. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Landshovdingen over Island, ang. Forandring i

Formularen for visse Kaldsbreve. Khavn den

28. Juni 1873. — Isl. Kopib. 1873 Nr. 460. Ti&indi um

stjornarmålefni fslands III, S. 627.

Forsaavidt Hr. Landsh. i en til Justitsministeriet

stilet Skrivelse af 16. April sidsti. har anholdt om, at

Begyndelsesordene i den ved allerh, Resol. af 14. Maj

1850 approberede Formular for Kaldsbreve: »Stift-

amtmanden og Biskoppen over Island gjore vitterligt«

maa, forsaavidt der ikke raaatte findes Anledning til

at udnævne Amtmanden over Sonder- og Vestamtet

til Stiftamtmand, forandres overensstemmende med den

nu i Henhold til allerh. Resol. af 29. Juni f. A. i) be-

staaende Tilstand, skulde man, efter at Sagen af be-

meldte Ministerium i saa Henseende har været stillet

Kirke- og Undervisningsministeriet til Afgjbrelse, og

efter at der derhos efter Brevvexling mellem begge Mi-

nisterier ikke er funden Anledning til at gjore Skridt

til Udnævnelse af en Stiftamtmand over Island, tjensth

anmode Hr, Landsh, om behgl. at ville foranledige, at

de omhandlede Kaldsbreve for Fremtiden intimeres

:

•Stiftsovrigheden over Island gj5r vitterligt«.

30. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, ang. Underskrifterne under de fra

^) se foran S. 421—29
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Stiftsovrigheden som saadan udgaaende Udfær- 1873.

digelser. Khavn den 30. Juni 1873. — isi. Kopib. 30. Juni.

1873 Nr. 466. Ti&indi um stjornarmalefni Islands HI. S. 629.

I behgl. Skriv, af 16. April sidsti. har Hr. Landsh.

indberettet, at De i Anledning af, at de tvende nu-

værende Medlemmer af Islands Stiftsovrighed, Amt-

manden over Sonder- og Vestaratet og Biskoppen, have

reist Sporgsmaal om, hvem af dem i bemeldte deres

Egenskab forst skal underskrive de fælles Udfærdigel-

ser, forelobig har afgjort Sagen derhen, at Stiftsovrig-

hedens verdslige Medlem som hidtil skal underskrive

forst, hvorhos De har gjort Indstilling om, at Amt-

smand Thorberg formelt maa udnævnes til Stiftamtmand

over Island i Forbindelse med sit Embede som Amt-

mand over fornævnte to Amter, og forsaavidt Mini-

steriet maatte have Betænkeligheder herved, subsidiært,

at Sporgsmaalet om Præsidiet i Stiftsovrigheden maa

afgjores i Overensstemmelse med Deres antydede fore-

lobige Tilkjendegivelse.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have brev-

vexlet med Kirke- og Undervisningsministeriet, til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse af det Fornodne

tjenstl. melde, at man ikke har fundet det rigtigt at

gjdre Skridt til den omspurgte Udnævnelse af en Stift-

amtmand, da Landshovdingen formentlig ogsaa i Rang

h'or staa over alle andre islandske Embedsmænd, hvor-

imod man herved approberer den af Dem trufue fore-

lobige Ordning, der stemmer med, hvad der finder Sted

i de ovrige Dele af Riget, saaledes at ogsaa for Frem-

tiden altid det verdslige Medlem af Stiftsovrigheden

forst underskriver fælles Embedsbreve m. v.

Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen 30. Jani.

over Island, ang. Fordelingen af det paa det

aarlige Overslag over Islands Indtægter og Ud-
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1873. gifter til uforudsete og tilfældige Udgifter nor-

iiH^raerede Belob. Khavn den 30. Juni 1873. —
Isl. Kopib. 1873 Nr. 461. Tl&indi um stjornarmålefni fslands

III, S. 627—29; jfr. Ministerialtidende for Danmark 1873 A,

S. 123-4.

Efter at Hr. Landsh. i behgl. Skriv, af 18. April

d. A. har meddelt Deres Ytringer ang. den i Instrux

af 29. Juni 1872 S 17 antydede Fordeling af den til

uforudsete og tilfældige Udgifter for Island normerede

Sum mellem vedkommende Ministerier paa den ene

Side og Landshovdingen paa den anden Side, samt

efter at man i denne Anledning har brevvexlet med

Kirke- og Undervisningsministeriet, skulde man til

behgl. Efterretning tjenstl. melde, at Justitsministeriet *

herved fra næste Regnskabsaar at regne og indtil videre

overdrager Hr. Landsh. Raadigheden over Halvdelen

af ommeldte Sum, saaledes, at der heraf afholdes de

bemeldte Konto hidtil paahvilende Udgifter, der efter

Forholdenes Beskaffenhed maa komme til Udbetaling i

Island, saasora Understottelser saavel i literære som i

materielle Ojemed (hvorunder ogsaa indbefattet det

sædvanlige Tilskud til det islandske literære Selskab,

til Dovstummeundervisningen i Island m. v.), ved Be-

vilgelsen af hvilke der maa lægges særlig Vægt paa,

om de kunne skjonnes at ville bidrage til Fremme

henholdsvis af almindelig Oplysning eiler af Islands

. Opkomst i landokonomisk, industriel og deslige Hen-

seender, — Bidrag til Afhjælpelsen af saadan i extraordi-

nære Forhold begrundet Nod, der overhovedet kan siges

at vedkomme Landskassen som saadan, — Udgifter til

Dækning af de med Hr. Landshovdingens, Biskoppens og

Amtmændenes Embedsreiser i Island forbundne Omkost-

ninger, der ikke kunne henregnes til egentHge Befordrings-

udgifter, for Amtmændenes Vedkommende dog indenfor

de i allerh. Resol. af 16. Maj 1829 fastsatte Grænser, o. s.

frdl. — Ligesom det iovrigt forbeholdes vedkommende
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Ministerier i enkelte Tilfælde at komme overens med 1873,

Hr. Landsh. om, at der af den til Deres R^^dighed
"'^^^^"^^J^

stillede Halvdel af fornævnte Sum kan anvendes Penge

til Afholdelsen af saadanne Island vedkommende Ud-

gifter, der falde til Udbetaling udenfor Landet, saa-

ledes er det en Selvfolge, at der af den Ministerierne

forbeholdte Halvdel kan i enkelte Tilfælde, naar Om-
stændighederne^ tale derfor, og den fornodne Sum haves

til Raadighed, bevilges afholdt Udgifter, der komme

til Udbetaling i Island.

Sluttelig skulde man anmode Hr. Landsh. om at

bringe Foranstaaende til almindelig Kundskab i Island

paa hensigtsmæssigste Maade.

Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingeii 5. juii.

over Island, ang. Laegeundervisningen og Læge-

væsenet paa Island. Khavii den 5, Juli 1873. —
Isl. Kopib. 1873 Nr, 481. Ti&indi um stjornarmålefni fslands

III, S. 632-36.

Ved at fremsende et af Landfysikus i Island, Ju-

stitsraad Hjaltalin, affattet Forslag til en Udvidelse af

den i Reykjavik oprettede Lægeundervisning, hvilket

Forslag, næst at berore den i Island tilstedeværende

Trang til Læger, gaar ud paa, at der skal oprettesen

formelig medicinsk Læreanstalt i Lighed med Pastoral-

Beminariet i Reykjavik med et éaarigt Kursus, bestyret

af Landfysikus, hvem der adjungeres to faste Lærere,

der tillige fungere som Distriktslæger i Reykjavik og

Gullbringu og Kjosar Syssel, at de fra denne Anstalt

med 1. eller 2. Karakter dimitterede Kandidater er-

holde venia practicandi i Island, medens de for at

erholde Distriktslægeposter skulde have frekventeret

Fodselsstiftelsen og Hospitalerne i Kjobenhavn i 1/2

Aar, og at der til Bestridelsen af de forogede Udgifter

paalignes Jordbrugerne i Island en nærmere bestemt

aarlig Afgift, — har Hr. Landsh. som daværende Stift-
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1873. amtmand over Island i behgl. Skrivelse af 14. Novbr.

5. Juli. f. A. andraget, at der næppe er Grund til at gaa ind

paa nogen Udvidelse a£ den islandske Lægeundervis-

ning, som De i en nær Fremtid antager vil have ud-

spillet sin Rolle, idet der formentlig i Lobet af nogle

faa Aar vil være uddannet et tilstrækkeligt Antal

Læger til at udfylde de af det Offentlige lonnede Læge-

stillinger, hvad der antages at ville medfore, at i Eeglen

Ingen længer vil soga den omhandlede Lægeundervis-

uing. For at afhjælpe den forhaandenværende Trang

til Læger har De derimod foreslaaet, at der virkes hen

til, at Antallet af Læger, der lonues af det Offentlige,

hvilket for Tiden udgjor 11, foroges saaledes, at Tallet

i Alt bliver 20, og at der skaffes 1 Læge i hvert Sys-

sel med Undtagelse af de 2 storste Sysseler, hvor der

tænkes ansatte to, saaledes at samtlige disse Læger,

med Undtagelse af Landfysikus, bleve stillede éns,

nemlig med kgl. Udnævnelse og en Begyndelsesgage af

500 Rd., samt 100 Rd. for hver 3 Aars Tjeneste indtil

lOOO Rd. Fremdeles har De foreslaaet, at der til-

staas Landfysikus, saalænge han forestaar tidtnævnte

Lægeundervisning, 3 å 500 Rd. aarlig af den islandske

Medicinalfond, for at han derved kan sættes i Stand

til at holde en Amanuensis, der kan varetage hans

egentlige Lægevirksomhed, medens han selv anvender

sin Tid til Undervisningens og Fysikatets Tarv.

Efter at Ministeriet i denne Anledning har brev-

vexlet med det kgl. Sundhedskollegium, skulde man til

behgl. Efterretning, — saavelsom til Afbenyttelse i

Deres Egenskab af kgl. Koramissarius ved Althinget,

forsaavidt det heromhandlede Sporgsmaal skulde frem-

komme i Samme i indeværende Session, — tjenstl.

melde, at da der formentlig ikke kan gjores Regning

paa tilstrækkelig Tilstromning af danske Lægekandi-

dater til Island, eller tilstrækkelig Sogning af Islændere

til Kjobenhavns Universitet for der at studere Læge-
videnskab, samt da der med det hidtidige aarlige
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Middeltal af 1 Examinand ved Lægeundervisningen i 1873.

Reykjavik vil hengaa en Del Aar, indtil man faar ikke 5- J^-

blot det paatænkte Tal af 20 Læger udfyldt, men frem-

deles de nodvendige Reserver til at supplere Afgangen

— maa Ministeriet med bemeldte Kollegium antage,

at man ikke ubetinget kan gaaudfra, at den islandske

Lægeundervisning om faa Aar vil være overflodig. Det

maa imidlertid erkjendes, at det er muligt, at denne

Undervisning om nogle Aar kan undværes, ligesom det

i hvert Fald er unægteligt, at det under visse Even-

tualiteter kan vise sig ugjorligt at holde den vedlige

paa en tilfredsstillende Maade, og Ministeriet anser

det derfor heller ikke for tilraadeligt nu at soge samme

omdannet til en fast Lægeskole efter Pastoralseminariets

Forbillede. Men paa den anden Side tror man, at

der med Bibeholdelse af Undervisningens nuværende

Karakter turde være Anledning til at gjore hvad man

kan, for at Undervisningen kan blive saa fyldestgjorende

som muligt, og, idet man iovrigt forbeholder sig i Frem-

tiden efter Omstændighederne at soge truffet andre

Bestemmelser, er Ministeriet derfor sindet at soge allerh.

Resolution for, at der af den islandske Lægefond maa
tilstaas Landfysikns, Justitsraad Hjaltalin, saalænge han

forestaar oftnævnte Lægeundervisning, et aarligt Belob

af 400 Rd, til dermed at lonne en Amanuensis til at

bestride hans Lægepraxis, for at han overvejende kan

vie sine Kræfter til Undervisningens Fremme og de

egentlige Fysikatforretninger, samt for, at det gjores

til Betingelse for at islandske Lægekandidater herefter

kunne erholde Ansættelse som Distriktslæger, eller som

praktiserende Læger faa det i allerh. Resol. af 10. Maj

1867 ommeldte Tilskud af Medicinalfonden saavelsom den

der omhandlede Legitimation til at udfore Distriktslæge-

forretninger, at de foruden i Henhold til allerh. Resol. af

21.0ktbr, 1871 (jfr. Bekj. 31. s. M.) at have gjennem-

gaaet et Kursus paa Fødselsstiftelsen, endvidere godt-

gjore at have besogt et eller flere kjobenhavnske Hospi-
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1873. taler i mindst 1/2 Aar — ved hvilken Bestemmelse
^^^Juli^Sporgsmaalet om en Forlængelse af Studietiden fra 3^ ^til 4 Aar formentlig bortfalder — og at der som Bi-

drag til Dækning af Omkostningerne herved kan til-

staas enhver islandsk Lægekandidat, der i Henhold
hertil besoger de kjobenhavnske Hospitaler, en nær-
mere bestemt Understdttelse, der, forsaavidt den ej paa
anden Maade kan udredes, afholdes af den islandske
Lægefond. Hvad derhos Lægeforholdenes Ordning iov-
rigt angaar, har Ministeriet anset det for rettest, at

den eventuelle Resolution kom til at gaa ud paa, at
Antallet af de i Resol. af 10. Maj 1867 omhandlede
Læger, efterhaanden som der bliver Trang og Raad
dertil, foroges indtil 13, idet man derhos vilde anse
det for onskeligt, at Forholdet efterhaanden ud-
vikledes paa den Maade, at den i Resolutionen af 1867
Nr. 1 ommeldte Udsondring af Dele af de enkelte

Lægedistrikter gik over til at blive en virkelig Deling

af disse, og at de paagjældende Læger — med en

noget hojere Lou end det i Resol. af 1867 Nr. 1 om-
talte Tilskud, men dog i alt Fald indtil videre i Reglen
med en mindre Gage end den nuværende Distrikts-

lægegage — ansattes selvstændigt som Distriktslæger

i de nydannede Distrikter.

Forinden imidlertid videre foretages i denne An-
ledning, skulde man tjenstl. udbede sig Hr. Landsh.'s

behgl. Ytringer dels om, hvorvidt Lægefonden tor

anses at være i Stand til ved Siden af de Byrder,

som allerede nu paahvile eller i nær Fremtid kunne

ventes at ville paahvile samme, at afholde de i om-
meldte Henseende fornodne Udgifter, dels om Stor-

reisen af den ovenfor nævnte Understottelse til islandske

Lægekandidater for at frekventere de kjobenhavnske

Hospitaler, i hvilken Henseende man iovrigt ikke skal

lade ubemærket, at Ministeriet har tænkt sig 150 Rd.
til hver — foruden de 300 Rd., der tilstaas til Reise
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og Ophold her for at gjennemgaa Kursus paa Fodsels- 1873.

stiftelsen — som et passende Belob.
^"s'^JuH

Forsaavidt Justitsraad Hjaltalin havde foreslaaet,

at Sundhedskollegiet skulde bestemme de skriftlige

Opgaver ved Lægeundervisningens Prove, skal man

sluttelig tilfoje, at bemeldte Kollegium har erklæret

ikke at kunne tiltræde dette Forslag, idet Kollegiet

kjender for lidet til Enkelthederne ved Undervisningen

til at kunne stille Opgaver, som passe for Eleverne,

ligesom Kollegiet ikke engang vilde være i Besiddelse

af den Vejledning, som maatte soges i Gjennemlæsning

af Besvarelserne.

Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen 5. Juii.

over Island, ang. Dobbeltspathminen i HelgustaSa-

fjall. Khavn den 5. Juli 1873. — isi. Kopib. 1873

Nr. 485. Ti&indi um stjornarmålefni fslands III, S. 637—39.

Det vil være Hr, Landsh. bekjendt, at den det

Offentlige tilhorende 1/4 D^l af Dobbeltspathminen i

HelgustaBafjall i S5ndermula Syssel i en Række af Aar

har været bortforpagtet til Kjobmand 0. D. Tulinius

paa Eskifjord, og at Ministeriet, medens dette Forpagt-

ningsforhold endnu bestod, i Aaret 1871 formaaede

Professor i Mineralogi ved Kjobenhavns Universitet

Fr. Johnstrup til at foretage en Reise til Island for

bl, A. ogsaa at undersoge bemeldte Mine. Da Prof.

Johnstrup i sin Indberetning om denne Expedition be-

stemt udtalte sig imod den hidtil brugte uafbrudte

Exploitering af Minen, afslog Ministeriet i afvigte Efter-

aar et Andragende fra Kjobmand Tulius om, at erholde

den under 31. Decbr. sidst), udlobende Forpagtning af

Landskassens Anpart i Minen fornyet paa 5 Aar eller

i det Mindste paa et Aar for den Afgift han da svarede,

nemlig 100 Rd. om Aaret, Da der derhos var Grund
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1873. til at befrygte, at Talinius, der for et Tidsrum af 5

5. Juli. Aar har de Gvrige hans Svigerfader, Pastor Erlendsson

'^^"^"'^tilkorende s/^ Dele af Minen i Forpagtning, kunde anse

sig berettiget til at exploitere Minen, uagtet Fælles-

skabet mellem det Offentlige og Ejeren af de 3/4 Dele

er pro partibus indivisis, paalagde man under 7. Nov.

sidsti. Amtmanden over Islands Nord- og Ostarat at

nedlægge retsligt Forbud saavel for Pastor Erlendsson

som for Kjobniand Tulinius mod enhversomhelst Be-

nyttelse af Minen, indtil der ved Overenskomst mellem

Medejerne er vedtaget en forandret Driftsmaade, hvor-

hos man gjennem Amtet lod vedkommende Sysselmand

give Paalæg om at fore Tilsyn med, at der hverken af

Indfodte eller Fremmede foretages nogen ulovlig Bryd-

ning af Minen, der indtil videre skal holdes dækket

med Paafyldning af Grus, I Forbindelse dermed an-

modede man Amtmanden om at indlede Forhandling

med Pastor Erlendsson om Minens fremtidige Bear-

beidelse, og udtalte derhos Onsket om, at han ved

passende given Leilighed vilde soge at komme til

Kundskab om, hvorvidt og eventuelt paa hvilke Be-

tingelser Pastor Erlendsson maatte være villig til at

gaa ind paa en Oplosning af det med Hensyn til Minen

bestaaende Sameje.

Medens man ikke senere har modtaget nogen Ind-

beretning fra Amtmanden over Nord- og Ostamtet,

har Kjobmand Tulinius under et Ophold her i Staden

i afvigte Majmaaned til Ministeriet indgivet hoslagte

Andragende, hvori han, uden iovrigt at kunne vedlægge

den fornodne Fuldmagt, har anholdt om, at der maatte

indledes Forhandlinger med ham om Oplosning af Sam-

ejet med Hensyn til den omhandlede Mine, idet han

tillige meddeler en Afskrift af, hvad han ved Kommu-

nikationen af Ministeriets ovennævnte Forbud har ladet

tilfore Protokollen, hvorved han erklærer, at han fore-

lobig i Aar ej vil lade bryde Spath, imod at Udgifterne,

ved Minens forsvarlige Bevogtning falde det Offentlige
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tU Last, at han paastaar en Erstatning af 300 Rd. 1873.

for hvert Aar, der hengaar indtil Sagen er ordnet, og 3u\u

at Ejeren af de 3/^ Dele af Minen vil være tilbojelig

til at afhænde sin Ret til Gaarden HelgustaBir med

tilhorende Del i Dobbeltspathminen for 12,000 Rd.,

men vil foretrække at hele Ejendommen stilles til Auk-

tion fremfor at kjobe den ene Fjerdedel underhaanden.

Efter at Ministeriet i Anledning af dette Andragende

havde udbedt sig Prof. Johnstrups Ytringer over Sagen,

har denne i den ligeledes hosfolgende Erklæring udtalt,

at der efter hans Skjon kun kan være Tale om at vælge

imellem enten et Salg af den det Offentlige tilhorende

Anpart, eller en Bortforpagtning paa en længere Aar-

række og mod en hojere Afgift end hidtil samt mod

tilborlig Sikkerhedsstillelse, eller en efter visse Aars

Mellemrum af begge Ejere i Forening foretagen Bryd-

ning, af hvilke 3 Alternativer det sidste efter hans

Formening vil være at foretrække.

Ved at meddele Hr. Landsh. Foranstaaende skulde

man tjenstl. have Dem anmodet om behgl. at ville

træde i Underhandlinger og eventuelt afslutte en Over-

enskomst med Pastor Erlendsson om en Fællesdrift af

Minen overensstemmende med den af Prof. Johnstrup

nærmere antydede Ordning. Skulde Pastor Erlendsson

imidlertid være utilbojelig til at gaa ind herpaa, be-

myndiges De endvidere til at bortforpagte Landskassens

Anpart til den tidligere Forpagter enten paa 25 Aar

mod 200 Rd. aarlig Afgift eller paa 10 Aar mod 500

Rd. aarlig Afgift og i begge Tilfælde mod Sikkerheds-

stillelse for at Afgiften erlægges i det hele Tidsrum.

Skulde intet af de anforte Alternativer kunne komme

i Stand, maa man dernæst have Dem anmodet om at

skaffe Ministeriet Underretning om , hvorvidt Pastor

Erlendsson maatte være villig til at afkjobe det Offent-

lige dets 1/4 Del, og hvis han afslaar dette eller ikke

vil byde en Kjobesum af mindst 4000 Rd. for Andelen

XXI. B. 42
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1873. i Minen alene med et passende Tillæg for den tilhorende

^'"^^Jp^Ejendomj hvis denne tillige onskes overdragen, om han

da vil give sit Minde til, at den heie Mine soges bort-

solgt ved offentlig Auktion, afholdt paa Kjobenhavns

Bors, efter forudgaaet Bekjendtgjorelse i London, Paris,

Berlin og Hamborg, saaledes at Ministeriet er bemyn-

diget til at approbere det hojeste Bud, naar det skulde

naa en Sum af mindst 16,000 Rd. for Minen, eventuelt

med passende Tillæg for den ovrige Ejendom, Slut-

telig undlader man ikke lige tjenstl. at bemærke, at

for det Tilfælde, at Pastor Erlendsson skulde bestemme

sig til at gaa ind paa et af de to sidstnævnte Alter-

nativer, hvorefter Landskassen vilde komme til at reali-

sere sin Anpart, agter Ministeriet, inden endelig Be-

stemmelse fra Regjeringens Side tages, at forelægge

det næste sammentrædende Althing Sporgmaalet om en

saadan Realisation til Betænkning.

Med Hr. Landshovdingens Indberetning om Udfaldet

af de ommeldte Forhandlinger forventes Prof. John-

strups Erklæring i sin Tid tilbage.

8. juH. Justitsministeriets Skrivelse til Etatsraad, Ge-

neralkonsul H. A. Clausen, ang. Frdg. for Island

26. Febrnar 1872 om Afgift af Brændevin og andre
i

spirituøse Drikkevarer. Khavn den 8, Juli 1873.—
Isl. Kopib. 1873 Nr. 489. Tibindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 640—44. Jfr. Ministerialtidende for Danmark 1873 A,

S. 136-7.

Efter at man under 15. Marts sidsti. havde be-

svaret et Andragende, hvori Hr. Etatsraaden i Forening

med flere andre islandske Kjobraænd anholdt om, at

forskjellige formentlige Mangler ved den under 26. Febr,

f. A. emanerede Forordning for Island om Afgift af

Brændevin og andre spiritui)se Drikkevarer maatte blive

afhjulpne, have DHrr. under 30. April sidsti, paany

henvendt Dem til Ministeriet med Begjæring om

:
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1* at det maa paalægges de Politimestre i Island, 1873.

som ej have Bolig paa Handelsstederne, at konstituere 8. JuH;

dér bosatte Mænd til at udfore alle Forretninger ved

Skibes Klarering samt Beregning og Inkassation af

ovennævnte Afgift,

2. at det ligeledes maa paalægges bemeldte Em-
bedsmænd eller deres Befuldmægtigede at overvære Los-

ningen af Skibe, der indfore Spirituosa, for at udfinde

det virkelig indforte Kvantum og derefter beregne Af-

giften, og

3. at det maa tillades Importorerne af Spirituosa

at klarere Afgiften ved Tratter udstedte efter bekræf-

tede Akkreditiver fra ansete Bankinstituter, saasom

Privatbanken i Kjobenhavn eller Kjobenhavns Handels-

bank, eller bringe til Afdrag i Afgiftens Belob den

Sum, hvorfor de maatte stille Ministeriet Sikkerhed i

Nationalbankrecipisser,

Foranlediget heraf skulde man ikke undlade tjenstl.

at meddele Folgende:

ad 1. Justitsministeriet kan ikke anse et saadant

yderligere Paalæg som det herorahandlede for n5d-

vendigt. I Henhold til Plak. om den islandske Handel

og Skibsfart af 28. Decbr. 1836 § 9 maa det nemlig

antages, at der paa de islandske Handelssteder, naar

Sysselmanden ej selv er bosat paa Stedet eller i dets

umiddelbare Nærhed, vil være en Mand tilstede med

Befojelse til at foretage Skibsklarering, og ifoJge Mi-

nisteriets Resol. af 7. Novbr. sidsti. er der, som DHrr.

bekjendt, Intet til Hinder for at Sysselmanden i sit

Forfald — hvilket i denne Sammenhæng ikke vil sige

andet end naar han af hvilkensomhelst Grund ikke

selv kan være tilstede — bemyndiger denne Mand til

at udfore Forretningerne med Hensyn til Opkrævelsen

af Afgiften af Spirituosa. Der kan formentlig ikke

være nogen Tvivl om, at samtlige Politimestre med

Hensyn til Afgiftens Oppeborsel arrangere sig paa den

antydede Maade, og det ses derfor ikke, at der for

42*
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1873. tidtnævnte Afgifts Skyld vil blive paafort Skibsfarten

8, Juli. noget yderligere Ophold end der i og for sig behoves
'

til den allerede forud for Emanationen af Frdg. 26.

Februar f. A. fornbdne Klarering. Skulde imidlertid

grundet Besværing i denne Henseende fremkomme, er

det en Selvfolge, at Manglen vil blive paaset af-

hjulpen.

ad 2. Til at paalægge Politimestrene uden sær-

ligt Vederlag at udfore de heromhandlede Forretninger,

savnes der Lovhjemmel, og det vilde desuden i Almin-

delighed være bemeldte Embedsmænd eller Befuld-

mægtigede umuligt selv at være tilstede ved Oplos-

ningen af samtlige ankommende Skibe, da flere Skibe

ofte anlobe paa én Gang, og Oplosningen for hvert Skib

kan medtage flere Dage. Der maatte altsaa anrettes

et særligt Tilsyn dermed, m. a. O. oprettes et Told-

væsen, Et saadant vilde nu ganske vist i og for sig

være meget onskeligt, men gjennemfort paa samtlige

Handelssteder vilde det medfore betydelige Udgifter,

som den islandske Landskasse i alt Fald for Tiden

ikke kan paatage sig at udrede. Ved Udarbeidelsen

af Frdg. 26. Febr. 1872 var det netop af Hensyn til

den stedfindende Mangel paa Toldvæsen cg paa Midler

til at etablere et saadant, at Indklarerings- og ikke Op-

losnings-Momentet blev lagt til Grund for Bestemmel-

serne om Afgiftens Opkrævelse, og skulde der allerede

nu træff'es en Forandring i saa Henseende, kunde det

under ingen Omstændigheder ske paa anden Maade,

end at Omkostningerne ved Toldopsynet kom til at

falde Importørerne til Last,

ad 3. Naar DHrr. ved at anholde om, at Af-

giften af Spirituosa maa kunne erlægges i Kjobenhavn,

ere gaaede ud fra den Forudsætning, at det ogsaa under

de nu bestaaende Forhold jævnlig vil være Tilfældet,

at der fra Jordebogskassen nedsendes kontante Be-

holdninger hertil, da beror dette paa en Vildfarelse,

idet der efter den, siden Lov om Islands forfatnings-
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mæssige Stilling i Riget af 2. Januar 1871 traadte i 1873.

Kraft, trufne Ordning langt sjældnere end tidligere vil 8. Juli-

blive Sporgsmaal om en saadan Ophoben a£ Kontanter

i Islands Jordebogskasse, at en Nedsendelse hertil vil

blive nodvendig, ligesom det netop ikke har været uden

Betydning for Ministeriet, at Frdg. 26. Febr. 1872 gav

en Udsigt til at skaffe fiere rede Penge end hidtil.

Hvis den foreslaaede Betalingsmaade indrommes, vil

nu ikke blot den nysnævnte Udsigt gaa tabt, men man

vilde endog kunne se sig nodsaget til, saaledes som

ogsaa flere Gange tidligere har været Tilfældet, at

opsende Kontanter til Jordebogskassen, med hvilken

Forsendelse der ere forbundne Udgifter til Fragt og

Assurance. Dertil kommer, at den hele foreslaaede

Ordning ikke synes at kunne være Kjobmandsstanden

saa særdeles magtpaaliggende. Efter de Ministeriet

foreliggende statistiske Oplysninger om Tilforselen til

Island af Spirituosa er der i Aarene 1866—69 i Gjen-

nenisuit indfort 436,4^54 Potter aarlig, og Afgiften heraf

vilde altsaa udgjore mellem 30 og 40,000 Rd. om Aaret.

Tages det nu i Betragtning, at Indforselen, efter at

Frdg. 26. Febr. 1872 er traadt i Kraft, efter al Sand-

synlighed vil tage betydelig af, og maaske endog synke

ned til det Halve, kan man vistnok ikke anslaa Af-

giften hojere end til 20 a 25,000 Rd, aarlig. Men
naar dette Belob fordeles paa de c. 60 faste Handlende

paa Island, foruden Spekulanthandlerne, og selv om
man gaar ud fra, at omtrent Halvdelen vil falde paa

5 å 6 af de storste Handlende, synes der her kun at

være Tale om forholdsvis mindre betydelige kontante

Udbetalinger, der næppe kunne antages at være synderlig

trykkende for de paagjældende Importorer, hvilket yder-

ligere turde fremgaa deraf, at nogle af disse hidtil

enten aldeles ikke eller kun i ringe Grad have benyttet

den Adgang, der har staaet dem aaben til at erlægge

Læsteafgift i Kjobenhavn istedetfor paa Island.

Med Hensyn til den Maade, hvorpaa DHrr. har
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^1$73. tænkt Dem Sagen ordnet, skal man dernæst bemærke,

-8. Juli. at Afgiftens direkte Indbetaling i Finanshovedkassen

^""^^vilde ikke, selv om Sagen lod sig arrangere med Fi-

nansministeriet, kunne finde Sted af den Grund, at

sammes Storrelse ikke vil kunne med Sikkerhed be-
å

regnes forend Skibet kommer til Island, da det kan

indtage Varer paa Reisen dertil ved at anlobe andre

Havne, foruden at der i alt Fald maatte gjores Af-

regning for de Politimesteren tilkommende 2 ^/q. Deri-

mod vilde der formentlig være mindre til Hinder for

at Sagen eventuelt blev ordnet paa den Maade, at

vedkommende Bank udstedte Revers til Justitsmini-

steriet, hvorved den forpligtede sig til for et vist Tids-

rum, i det Mindste for 1 Aar ad Gangen, og for et

vist nærmere opgivet Belob, at honorere Vexler eller

a vista Anvisninger, trukne af vedkommende Kj5bmand,

der maatte onske at afgjore de omspurgte Afgifter paa

denne Maade, eller hans Faktor paa Island, til Be-

taling af Afgifter, at det derefter fra Justitsministeriet

blev tilkjendegivet vedkommende Politimestre i Island,

at de kunde modtage saadanne Anvisninger til Klare-

ring af den Del af Afgiften, som tilfalder Landskassen,

medens de dem selv tilfaldende 2 **/o altid maatte be-

tales kontant, samt at de Kjobmænd, der have Etablis-

sementer paa forskjeilige Steder i Island, maatte op-

give for Justitsministeriet, for hvor stort et Belob

Kreditivet skulde benyttes paa hvert af disse Steder,

Skjondt nu den saaledes antydede Ordning vil

være forbunden med en ikke ringe Uleilighed for Ad-

ministrationen, og den derhos, som alt bemærket, vil

kunne drage Udgifter efter sig til Fragt og Assurance

af eventuelle nodvendige Pengeopsendelser til Jorde-

bogskassen, vil Ministeriet dog ikke være utilbojeligt

til at forsoge paa en slig Ordning efter nærmere [sit

have erfaret DHrr.'s Mening om det antydede Arran-

gement, navnlig forsaavidt De tillige maatte erklære

Dem villige til gjennem Erlæggelsen af en passende
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Provision eller deslige at yde Dækning for de paa- .,1875.

pegede eventuelle Forsendelsesomkostninger, Stempel- ""3^"^^^^

adgifter ra, v.

Instruktioner for Montmesteren og Gnardeineh i?- J"^^'-

ved den kgl. Mont i Ejobenhavn. Ebavn den 17.

Juli 1873. — Ministerialtidende for Danmark 1873 A,

S. 143—47 og 147—52; Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1873 [S.

369-76 og 376—82.

Justitsministeriets Skrivelse til LandshOvdingen 25. Juu.

over Island, ang. den ved Frdg. om Fremmedes

Fiskeri under Island 12. Februar 1872 § 3 be-

stemte Afgift af fremmede Fiskerskibe. Ehavn]den

25. Juli 1873. — IbI. Kopib. 1873 Nr. 536. Ti&indi nm

stjomarmålefni fslands III, S. 644—46; jfr. MiniBterialtidende

for Danmark 1873 A, S. 157—58.

I behgl. Skriv, af 8. £. M. har Hr. Landsh. an-

draget, at De i Anledning af en fra Stationschefen for

de franske Orlogsskibe under Island fremkommen Fore-

sporgsel om, hvorvidt den i Frdg. om Fremmedes Fi-

skeri under Island af 12. Febr. 1872 § 3 foreskrevne

Afgift skal erlægges én eller flere Gange under den

samme Fisketid, har svaret denne, at ifolge Frdg. maa
det fremmede Fiskerskib, som soger Nodhavn, erlægge

-

den befalede Afgift hver Gang det maa forevise sine

Papirer for vedkommende Ovrighed, hvorimod Forord-

ningen ikke udtrykkelig har afgjort det Sporgsmaal,

det samme Skib, naar det flere Gange paa samme

Fiskertogt soger Nodhavn paa samme Sted eller inden-

for samme Jurisdiktion, skal svare Afgiften én eller

hver Gang, men at De ikke tvivler om, at Afgiften i

dette Tilfælde kun vil blive opkrævet én Gang. Da
De imidlertid har lovet at indhente Regjeringens Af-

gjorelse af dette Punkt, ligesom det er onskeligt, at

der overalt kan blive fulgt ensartede Regler i ommeldte
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1873. Henseende, bar De — med den Bemærkning, at det

25. Juli. formentlig i Almindelighed er tilstrækkeligt, naar ved-

kommende Politimester forste Gang, et Skib soger

Nodhavn, efterser og paategner dets Papirer, — ud-

bedt Dem en Tilkjendegivelse om, hvorledes den om-

handlede Afgift vil være at opkræve.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

ligesom Ordene i Frdg. 12. Pebr. 1872 § 3 utvivlsomt

hjemle vedkommende Politimester Ret til at opkræve

det omhandlede Gebyr hver Gang ban foretager Efter-

syn og Paategning af de der ommeldte Skibes Papirer,

saaledes kan det ikke antages, at Eftersyn kua skulde

være nodvendigt den forste Gang, Skibet anlober Havn,

men at det vilde kunne undlades, naar Skibet atter

soger Nodhavn sammesteds paa samme Togt. Det be-

mærkes i saa Henseende, at Ojemedet med det om-

handlede Eftersyn ikke blot er at gjore det muligt for

Politimestrene at fore Tilsyn med Handels- og Afgifts-

lovgivningens Overholdelse, men at Eftersynet ogsaa

af andre Grunde vil være nodvendigt, navnlig for at

konstatere, at Skibet har sogt Havn paa Grund af

Nødstilfælde, idet det ellers i Almindelighed ikke vilde

have været berettiget til at anlobe Havn, og for at

undersoge Skibets Sundhedstilstand. Heraf folger altsaa,

at Politimestrene ere ikke blot berettigede men endog

forpligtede til at foretage det [nævnte Eftersyn hver

Gang Skibet soger Havn, uden Hensyn til, om det for

har været i samme Havn eller ikke, og der kan ikke,

som af Hr. Landsh. forment, for den modsatte Mening

hentes noget Argument fra Loven af 15. April 1854

§ 8, idet denne Bestemmelse gaar ud fra, at Skibet

kun gaar fra Havn til Havn, altsaa ikke forlader Lan-

det, men fortsætter den samme Reise, medens derimod

de fremmede Fiskerskibe hver Gang ankomme fra et

Sted udenfor Landet, og endog i Mellemtiden kunne

have været i et fremmed Laud eller havt Samkvem
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ifled andre Skibe, som kunne have havt Sygdomme 1873.

ombord eller deslige.
"^25"juir

I Henhold til det saaledes Anforte maa Ministeriet

være af den Formening, at det i Forordningens § 3

foreskrevne Gebyr vil være at erlægge hver Gang det

i §'en foreskrevne Eftersyn foretages, uden Hensyn til,

om det paagjældende Skib paa samme Togt anlober

én eller flere Gange den samme Havn eller en anden

Havn i samme Jurisdiktion.

Bekjendtgj oreise ang. Portoen for Tryksager 29. Juii.

og Vareprøver mellem Danmark og Tyskland,

England, Amerika samt de danske-vestindiske Oer.

Khavn den 29. Juli 1873. — Algreen-Ussings Lovsaml.

1873 S. 386; jfr. Ministerialtid. for Danni. 1873 A, S. 154-55
og B, S. 446 (jfr. Postkonvention 7. April 1868).

[Ved denne Bekjendtgjorelse fra 2. Postsekretariat bringes

til almindelig Kundskab, at fra 1. August 1873 at regne vil Por-

toen for Tryksager og Vareprover fra Danmark til Tyskland

blive beregnet med 3 Sk. pr. 50 Graramer istedetfor som hidtil

pr. 40 Grammer, at Maximaltaxten for Tryksager fra Danmark

til Tyskland er forhojet fra 250 Grm. tH 500 Grra. pr. For-

sendelse, hvorimod Maximalvægten for Vareprover forbliver ufor-

andret som hidtil 250 Grm, pr. Forsendelse, og at fra samme
Tidspunkt vil den gjældende Porto for Tryksager og Vareprover

fra Danmark til Storbritannien og Irland, de forenede Stater i

Nordamerika samt de danske-vestindiske Oer blive beregnet pr

50 Grm. istedetfor som hidtil pr. 40 Grm.]

Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen i.August.

over Island, mg. det for de islandske Lægekandi-

dater befalede Kursus paa den kgl Fødselsstiftelse

i Kjobenhavn. Khavn den 1. August 1873. —
Isl. Kopib. 1873 Nr. 555. Ti&indi um stjornarmålefni fslands

HI, S. 646.

Da det oftere har vist sig, at de islandske Læge-

kandidater, naar de komme her til Staden, foratgjen-
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1873. nemgaa det befalede Kursus paa den kgl, Fodsels-

J-^J^^^^
stiftelse, ikke strax kunne faa Adgang til samme, har

man forespurgt Kirke- og Undervisningsministeriet om,

til hvilke Tider det vilde være mest beleiligt for be-

meldte Lægekandidater at begive sig hertil, og har

bemeldte Ministerium derefter meddelt, at Overachou-

chioren ved den nævnte Stiftelse har anbefalet hvert

Aars 1. Septbr, som det Tidspunkt, paa hvilket der er

mest Udsigt for de islandske Lægekandidater til strax

at faa Adgang til Undervisningen paa Fodselsstiftelsen.

Dette har man ikke villet undlade herved tjenstl.

at meddele Hr. Landsh. til behgl. Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse.

4. August. JustitsmiBisteriets Skrivelse til Laudshovdingen

over Islaud, ang. den ved Frdg. 26. Februar 1872

fastsatte Afgift af Brændevin og andre spiri-

tnose Drikkevarer. Khavn den 4. August 1873.

—

Isl. Kopib. 1873 Nr. 557, Ti'&indi um stjornarmålefni fslands

III, S. 647-48; Ministerialtid. for Danmark 187a A, S. 160.

Med behgl. Skriv, af 26. Maj sidsti. har Hr. Landsh.

fremsendt et Andragende med Bilag, hvori Kjobraand

S. Richter af Stykkisholm anholder om Fritagelse for

Erlæggelse af den i Frdg. 26. Febr. f. A. bestemte

Afgift af 125 Potter Spirituosa, der ere udlækkede af

forskjellige Tonder, som ere ham tilforte fra Kjoben-

havn med Jagten »Alexander«.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Andrageren tjenstl.

melde, at da det af Sagen fremgaar, at han, skjondt

underrettet om den stedfundne Lækage, istedetfor at

opfordre Politimesteren til strax ved Indklareringen at

lade de omhandlede Tonder undersoge, lod dem oplosse

uden nogen Undersogelse, og denne forst blev fore-

tagen, efter at de i længere Tid havde henstaaet i

Pakhuset, saa at det ikke er afgjort, om ikke en Del
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-

af Lækagen har fundet Sted efter Skibets Indklarering, 1^73.

er der i Henhold til de i Justitsm. Skriv, af 15. Marts 4. August,

sidsti. 1) opstillede Regler ikke funden 'tilstrækkelig
'^^"^"^^

Grund til at bevilge det Ansogte.

Efter deu Anledning, som nærværende Sag dertil

giver, undlader man iovrigt ikke Jige tjenstl. at be-

mærke, at Betingelsen for, at den i Justitsministeriets

ovennævnte Skrivelse af 15. Marts d. A. omhandlede

Fritagelse for Erlæggelse af den der omhandlede Afgift

kan blive indromraet, er ikke blot at vedkommende

Skipper eller Ladningsraodtager strax ved Skibets Ind-

klarering anmelder for vedkommende Politimester, at

nogen af de paa Fortegnelsen eller Toldsedlen opforte

Varer enten helt mangler (f. Ex. fordi den er slaaet

itu eller falden overbord paa Reisen) eller er bleven

forringet (ved Svind eller Lækage), men fremdeles, at

Vedkommende samtidig dermed begjærer Undersogelse

heraf foretagen af Politimesteren, som — under Ansvar

til Skadeserstatning — ufortovet har at efterkomme

saadan Begjæring, og at der ikke, forinden Under-

sogelsen har fundet Sted, maa foretages nogen Oplos-

ning fra Skibet, medmindre der i alt Fald af Politi-

mesteren er truffet Foranstaltning til, at der fores det

Tilsyn med Losningen, som er nodvendig for at kon-

statere, at ingen Forandring sker med Hensyn til de

Varer, der ere anmeldte som formentlig havarerede m. v,

Forsaavidt det Tilfælde maatte indtræffe, at der

uden nogen Skyld fra vedkommende Skippers eller

Ladningsmodtagers Side maatte hengaa nogen Tid,

efter at Begjæring om Undersogelse er fremsat, anden

denne foretages eller anden Foranstaltning træffes af

Politimesteren, og Vedkommende mener ikke at kunne

udsætte at begynde Oplosningen af de ovrige indladede

Varer derefter, vil det i alt Fald være en Betingelse

for at han kan vente at erholde den ommeldte Af-

se foran S. 587-90
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1873. kortniDg i Afgiften, at det paa anden efter Omstæn-

J^^^^Jj^
dighederne fyldestgjorende Maade godtgjores, at de

paaberaabte Mangler have været tilstede inden Op-

losningen begyndte.

7. August, Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til LandshOvdingen over Island, ang. denne Em-

bedsmands Stadfæstelse paa de af Islands Stifts-

fivrighed foretagne Ansættelser af Præster i

Island. Kjobenhavn den 7. August 1873. —
IsL Kopib. 1873 Nr. 562. Ti't)indi um stjornarmålefni Islands

III, S. 648; jfr. Ministerialtid. for Danmark 1873 A, S. 161.

I behgl. Skriv, af 14. Maj d. A. har Hr» Landsh.

forespurgt, om den i Instrux for Laudshovdingen over

Island af 29. Juni f. A. § 20 indeholdte Bestemmelse

om, at den hidtil Kongen forbeholdte Stadfæstelse paa

de af Islands Stiftsovrighed foretagne Ansættelser af

Præster gaar over til Landshovdingen, er at forstaa

saaledes, at han i eget Navn udfærdiger den nævnte

Stadfæstelse, eller om den skal meddeles ad mandatum

i Kongens Navn, og i forstnævnte Fald, om der herfor

skal erlægges Gebyr som tidligere.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og Iagttagelse tjenstl. melde, at Hr. Landshovdingen

i eget Navn vil have at meddele den omhandlede Stad-

fæsteise uden at der for samme erlægges noget Gebyr,

8. August. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, ang. Arrestforvareren ved Straf-

anstalten i Reykjavik m. V. Khavn den 8. August

1873. — Isl. Kopib. 1873 Nr. 567. røn di um stjornar-

målefni fslands III, S. 650-52.

I behgl. Skriv, af 5. Juni sidsti. har Hr. Landsh-

tiltraadt den af Ministeriet fremsatte Tanke om i éa
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Person at forene Funktionerne som Arrestforvarer, Værk- 1873.

mester og Okonom ved den islandske Strafanstalt, samt 8. August,

udviklet, hvorledes det formentlig er nodvendlgt til

Posten at udse en paalidelig indtodt Islænder, og for-

pligte ham til, inden han overtager samme, ved Tjeneste

som Underopsynsraand i en af de danske Strnfanstalter

næste Vinter at uddanne sig til sit tilkommende Hverv,

i alt Fald mod Godtgjorelse af hans Reiseudgifter frem

og tilbage. Idet De derhos har udtalt Dem for, at

Anstalten for egen Regning overtager sin Okonomi,

har De endelig fremsat Forslag om, hvorledes den

eventuelle Bestillingsmands Lonning i saa Fald rettest

vilde være at fastsætte.

Efter Modtagelsen af denne Erklæring udbad man

sig Fængselskontorets Ytringer over Sagen, og samme

har derefter ligeledes udtalt det som hensigtsmæssigt

under de tilstedeværende saiaa Forhold at forene de

omspurgte 3 Bestillinger, men derimod ikke troet at

kunne tilraade, at enten Okonomi, som af Hr. Landsh.

foreslaaet, eller Arbeidsvirksomheden fores for offentlig

Regning, da det formentlig vilde være vanskeligt at

finde en til de omhandlede Bestillinger skikket Mand,

der tillige kunde fore det for Kontrollens Skyld nod-

vendige Regnskab. Dette maatte nemlig med Hensyn

til Arbeidsvirksomheden indrettes saaledes, at det

til enhver Tid kunde udvise: a) Beholdningen af de

forskjellige Raastoffer, b) hvad der er under Arbeide

og c) det færdige Fabrikat, samt for hver Fanges Ved-

kommende, hvad han har arbeidet og hvad han har gjort

tilgode, og med Hensyn til Okonomien saaledes, at det

med Lethed kunde ses, hvad der af de forskjellige Artikler

skal forefindes, idet hver enkelt har sin Kredit- og

Debetside, hvor der paa den ene er opfort, hvad der

indkjobt, og paa den anden, hvad der efter Regle-

nientet og Fangeantallet er forbrugt. Det betvivles

<3erhos, at Byfogden i Reykjavik vil faa Tid til at fore

<iet under den omhandlede Forudsætning fornodne vidt-
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1873. loftige Tilsyn, idet han hyppig maatte være tilstede i ]

8, August. Fængslet dels for at give Fangerne Leilighed til at

- fremfore, hvad de maatte have at besvære sig over,

dels for at fore Kontrol med Bogerne, ligesom han

ogsaa maatte tilse Indkjobet saavel af RaastofFer som

af Forbrugsgjenstande henhorende til Okonomien. Fæng-

selskontoret har derfor foreslaaet, at Arbeidsvirksom-

heden og Okonomien overlades til privat Entreprise —
hvad der for Arbeidsvirksomhedens Vedkommende her

i Danmark har vist sig at betale sig bedst — om mu-

ligt til Arrestforvaren, saaledes at Udbyttet af Arbeids-

virksomheden skulde udgjore en Del af hans Lon, eller

ogsaa til Andre, saaledes at de skulde, forsaavidt an-

gaar Arbeidsvirksomheden, enten daglig betale noget

vist for hver enkelt Fange eller efter Maal og Vægt

for hvad der tilvirkedes, og forsaavidt angaar Okono-

mien, erholde en daglig Betaling for hver Fange, Det

udtales derhos som en Selvfdlge, at Bestyrelsen, enten

Arbeidsvirksomheden overlades til Arrestforvareren eller

til Andre, maa have Ret til at forkaste saadanne Ar-

beider, der kunne medfore Fare for Ordenen og Di-

sciplinen, hvorhos det med Hensyn'til den af Hr. Landsh.

fremsatte Indvending imod at overlade Fangernes For-

pleining til Arrestforvareren, nemlig at denne ikke vilde

være i Stand til at gjore storre Indkjob, saa at For-

pleiningen let vilde blive kostbarere og mindre god,

bemærkes, at denne Indvending vilde tabe sig, naar

Anstalten selv besorgede Indkjobet og gav Arrestfor-

vareren de indkjobte Fodemidler som et Forskud og

da til enkelte Tider af Aaret gjorde endelig Afregning

med ham. Sluttelig har Fængselskontoret udtalt, at

der intet vilde være i Vejen for, at den eventuelt an-

satte Arrestforvarer uddannedes i en Strafanstalt her-

nede, og Viborg Strafanstalt anses da for den mest

passende, da der i den behandles saavel Fælles- som
,

Cellefanger, og da Arbeidsvirksomheden for en Del

bestaar i Tilvirkningen af uldne Varer. Da Opsyns-
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mændene i Viborg imidlertid ikke faa Forpleining paa 1873.

Anstalteo, maatte Vedkommende selv sorge for sin
^8''^^vgu8t

Forpleining, hvad der anslaas at koste omtrent 1 Rd.

om Dagen, hvorimod det antages, skjondt ikke for vist,

at der kunde skaflfes ham Bolig paa Anstalten. Om
nogen Lon kan der selvfolgelig ikke være Sporgsmaal.

Af de af Fængselskontoret anforte Grunde maa

Ministeriet anse det for mindre hensigtsmæssigt, at

Arbeidet og Okonomien fores for offentlig Regning,

hvorimod det formentlig vilde være heldigst, om begge

Dele kunde overlades til Arrestforvareren, saaledes at

Udbyttet af Arbeidet kom til Afdrag i hans Lon eller

udgjorde en Del af samme. Forinden imidlertid endelig

Bestemmelse herom tages, skulde man tjenstl, udbede

sig Hr» Landshovdingens nærmere Ytringer i den om-

handlede Henseende behgl. meddelt, idet man ikke

undlader lige tjenstl. at tilfoje, at der vil kunne ventes

tilstaaet den Paagjældende en Understottelse af 200 Rd.

til dermed at bestride Udgifterne i Anledning af hans

Nedreise og Ophold i fire Maaneder ved Strafanstalten

i Viborg i det omhandlede Ojemed.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse ii. August.

til Landshovdingen over Island^ angaaende Mage-

skifte af Jorder, Khavn den 11. August 1873. —
IbI. Kopib. 1873 Nr. 576. røindi um Btjornarmålefni fslands

III, S. 653—54.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets efter Mod-

tagelsen af Hr. Landshovdingens behgl. Skriv, af 9. Juni

sidsti. derom allerunderd» nedlagte Forestilling har det

behaget H. M. Kongen under 1, d. M. alleru. at bi-

falde, at de tvende Rafnseyri Præstekald i Isafjords

Syssel inden Islands Vestamt tilhorende Kirkejorder

Bolungarvik i Grnnnavik Rep og Horn i Sjetta Rep

uiaa magelægges med den Bonden Åsgeir Magnusson

tilhorende Jord Kleyfar i Su&avik Rep i bemeldte Syssel,
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1873. dog saaledes at Retten til Træ- og Hvaldrift paa Kirke-

jordernes Forstrande forbeholdes Rafnseyri Kirke.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr, Landsh. til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse samt

fojende Foranstaltning.

13. August. Justitsministeriets Skrivelse til LandshOvdingen

over Island, ang. Sporgsmaal om Afgiftsnedsæt-

telse paa visse Elosterjorder i Skaptafells Syssel.

Khavn den 13. August 1873. — isi.Kopib. 1873 Nr. 581.

Ti&lndi um stjårnarmålefni Islands III, S, 654-56.

Ved at indberette, at Amtmanden over Islands

Sonderamt i Anledning af en Skrivelse fra Ombuds-

manden for Kirkjabær og Thykkvibær Klostergods har

anbefalet, at der, paa Grund af at Jorden Slyjar aarlig

forringes ved Sandflugt, maa bevilges Opsidderne paa

bemeldte Jord Einar Olafsson og Sveinn Sveinsson en

Forlængelse paa 3 Aar af den Nedsættelse i Afgifterne,

som blev tilstaaet dem ved Ministeriets Resolution af

13. Oktbr. 1870, og som for hver af dem udgjor 25

Alen — har Hr. Landsh., næst at bemærke, at den

omspurgte Eftergivelse efter indeværende Aars Kapi-

telstaxt belober i Alt 8 Rd. 50 Sk. eller for hver af

Opsidderne 4 Rd. 25 Sk., i behgl. Skriv, af 17. Maj

sidsti. indstillet, at Nedsættelsen maa bevilges fra Fardag

1873 til Fardag 1876, idet De ved samme Leilighed

har anholdt om Bemyndigelse til for Fremtiden at af-

gjore slige Sager uden Indstilling til Ministeriet.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjensl. melde, at da der ikke foreligger nogen

Skjonsforretning om Jordens Tilstand, men kun en Ud-

talelse fra vedkommende Administrator om, at Jorden

snarere gaar noget tilbage paa Grund af Sandflugt,

har Ministeriet fundet Betænkelighed ved at bevilge

det Ansogte, hvorimod Hr, Landsh. bemyndiges til at
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tilstaa fornævnte Opsiddere den omhandlede Afgifts- 1873.

nedsættelse for 3 Aar, saafremt det ved optagen Skjons- 13. Avgust,

forretning godtgjores, at Jorden virkelig er bleven saa^

ledes forringet, at Nedsættelsen er billig og at den

tilbageblivende Afgift kan anses passende og saa boj,

det er uantageligt, at nogen Leilænding vil give

niere, idet man for det Tilfælde, at Nedsættelsen i

Henhold hertil finder Sted, iraodeser en Indberetning

derom bl. A. af den Grund, at en Meddelelse derom

vil være at gjore til Revisionsdepartementet.

I Forbindelse hermed kan man imidlertid ikke

tilbageholde den Bemærkning, at det har været Mini-

steriet paafaldende, at medens der for nogle Aar siden

kun meget sjælden indkom Andragender af den her-

omhandlede Beskaffenhed, ere de i de senere Aar blevne

temmelig hyppige, og indkomme næsten altid fra det

samme Ombud. Det er nu ganske vist, at Naturfor-

holdene i Skaptafells Syssel ere i en særlig Grad uhel-

dige navulig med Hensyn til Sandflugt, men desamme

Forhold have jo fundet Sted tidligere, og det turde

derfor ikke være usandsynligt, at den lettere Adgang,

som man i den senere Tid har aabnet Leilændingerne

til at erholde en Lettelse i Afgifterne, kan have be-

virket, at de ere mere ligegyldige med at udbedre

Skaden, hvad der iovrigt synes at bekræftes derved,

at der i Almindelighed soges om en Forlængelse af en

Nedsættelse, naar den er bleven indronunet for visse

Aar, medens man ved den temporære Indrommelse

netop er gaaet ud fra, at Jorden efter den Tid ved

tilborlig Rogt vilde have gjenvundet sin tidligere Pro-

duktionsevne. Da der saaledes turde reises Tvivl om

Nodvendigheden eller endog Hensigtsmæssigheden af

at tilstaa de omhandlede Lettelser idetmindste i en

saadan Udstrækning som i den senere fid er sket,

niaa Ministeriet anse det for onskeligt, at der anstilles

en nærmere Undersogelse augaaeude de heromhandlede

XXI. B. 43
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1873, Forhold, og man skulde derfor lige tjensti, anmode

Hr. Landsh. om behgl. at ville paalægge Amtmanden

over Sonderamtet at foretage et personligt Eftersyn

saavel af de ommeldte Godser i det Hele som specielt

af de Jorder, der angives at have lidt saaledes af

Sandflugt eller andre Naturbegivenheder, at deres Af-

gifter ere blevne nedsatte, samt derom at gjore Ind-

beretning, ledsaget af en Beskrivelse af samtlige om-

handlede Jorders Tilstand, samt eventuelt Forslag om,

hvad der maatte være at foretage til deres Istandsæt-

telse. Naar bemeldte Indberetning med de Ytringer,

hvortil Hr. Landsh, ved samme Leilighed maatte finde

Dem foranlediget, derefter blive indsendte til Ministe-

riet, vil det blive taget under nærmere Overvejelse, om

og hvorvidt det maatte lade sig gjore at imodekomme

Deres forommeldte Onske om en almindelig Bemyn-

digelse paa det omhandlede Omraade, navnlig uden at

gjore Forandring i den for saa kort Tid siden givne

Instrux paa et enkelt forholdsvis lidt betydende Punkt.

13. August. BekjendtgjSrelse ang\ nogle forandrede eller

nærmere Bestemmelser for Afholdelsen af den

filologisk -historiske Skolelærerembedsexamen ved

Universitetet. Ehavn den 13. August 1873. —
Lovtidende for Kgr. Danmark 1873 S. 310; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1873 S. 394-95.

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet nedlagt allerund. Forestilling har det

behaget H. M. Kongen ved allerh. Resol. af 9. d, M.

allern. at approbere folgende forandrede eller nærmere

Bestemmelser for Afholdelsen af den ved Anordningen

af 2. Febr. 1849 indrettede historisk-filologiske Em-
bedsexamen ved Universitetet, nemlig:

jfr. Lovs. f. Island XIV. S. 222-29
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1. Den skriftlige og mundtlige Prove i latinsk og 1873.

græsk Filologi afholdes i det Hele paa Dansk, hvor- 13. August,

imod der i Latin ved den skriftlige Examen tilfojes"^"

en særlig Prove i Benyttelsen af den latinske Sprog-

form, bestaaende i Oversættelse af et Stykke af pas-

sende Længde og et fra den antike Form ikke for

fjærnt liggende Indhold fra Dansk paa Latin, og ved

den mundtlige Prove udenfor den ovrige Examinationstid

anvendes en Tid af omtrent et Kvarter til at prove

Kandidatens Evne til at udtrykke sig mundtlig paa

Latin oui Gjenstande, der egne sig til latinsk Frem-

stilling.

2. Istedetfor den i Anordn/s § 4, sidste Stykke,

stillede Fordring, at Kandidaten har at opgive et en-

kelt prosaisk og et poetisk Skrift i Latin og Græsk

som dem, i hvilke han med storre Detail har dvælet

ved den kritisk-hermeneutiske Behandlings Methode,

skal ikkun i Almindelighed forlanges, at han skal have

gjort sig bekjendt med den filologiske kritiske Methode

og ved de græske og latinske Hovedforfattere ikke maa
være ubekjendt med Apparatet og Hjælpemidlerne til

deres kritiske og hermeneutiske Behandling.

3. Ved Proven i oldnordisk Filologi bliver at

iagttage, at den i Anordn.'s § 5 givne Bestemmelse,

at Examinanden skal godtgjore, at han besidder grundig

grammatikalsk Kundskab saayel i Modersmaalet i dets

nyere Udvikling som i det Oldnordiske, anvendes, i

Overensstemmelse med hvad der allerede tilsigtes ved

Bestemmelsen, saaledes, at der kræves grundig gram-

matikalsk Kundskab i Modersmaalet under dettes hi-

storiske Udvikling fra det oldnordiske Stadium til dets

nuværende Skikkelse.

Disse Bestemmelser træde fOrste Gang i Kraft ved

den Examen, som afholdes i Januar Maaned 1874.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle "Vedkommende, — Ministeriet for Kirke- ogUnder-

visningsvæsenet den 13. August 1873.

43*
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1873. Bekjendtgjiirelse ang. Portoen for Tryksager

siTI^^ og Vareprover fra Danmark til Nederlandene.

Khavn den 28. August 1873. — Algreen-Ussings Lov-

samling 1873, S. 412.

[Ved denne Bekjendtgjorelse fra 2. Postsekretariat bringes

til almindelig Kundskab, at Portoen for Tryksager og Vareprover

fra Danmark til Nederlandene fra 1. Septbr. 1873 at regne vil

blive beregnet med 3 Sk. pr. 50 Grammer istedetfor som hidtil

pr. 40 Grm. pr. Forsendelse.]

1. Septbr. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, vedror. det med Landfysikatet forbundne

Lægedistrikt m. v. Khavn den 1. Sept. 1873. —
Isl. Kopib. 3873 Nr. 633. Ti&indi um stjornarmålefni fslands

III, S, 663-64.

I Anledning af Hr. Landsh/s i behgl. Skriv, af 22, Juli

d. A. derom gjorte Indstilling skulde man til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

at Landfysikus, Justitsraad Hjaltalin indtil videre

dispenseres fra Distriktslægeforretningerne i det med

Landfysikatet forenede Lægedistrikt,

at Læge Jonas Jénassen imod at oppebære det

ham som konst. Distriktslæge i en Del af det Land-

fysikus i Island underlagte Lægedistrikt i Overensstem-

melse med allerh. Resol. af 3. August 1868 tillagte

Vederlag, saalænge den nulevende Landfysikus er dis-

penseret fra Distriktslægeforretningerne, foruden som

. hidtil at fungere som konst. Distriktslæge i Kjos Syssel

endvidere overtager Konstitution som Distriktslæge for

Reykjavik Kjobstad, samt for Seltjarnarnes og Alptanes

Repper af Gullbringu Syssel, men derimod fritages for

at udfore Distriktslægeforretningerne i den ovrige Del

af sidstnævnte Syssel (Su&urnesin), samt

at der fra 1. Juli d. A. at regne tilstaas Læge-

kandidat Th. Gu&mundsson, der har nedsat sig som

praktiserende Læge i Njar&vik i Gullbringu Syssel, den
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ved allerh. Resol. af 10. Maj 1867 G^. Bekj. 31. s. M.) 1873.

fastsatte Understottelse af deu islandske Medicinalfond
. 1. Septl:
inioa at han konstitueres som Distriktslæge for Su&ur-

nesin —
• Alt under Forudsætning af at Justitsraa d

Hjaltalin og Læge Jonassen ere enige i det omhandlede.

Arrangement, hvorom en behgl. Meddelelse imodeses

AUerhojeste Kundgj oreise ang. Overdragelse i. septbr.

af Regjeringens Forelse under Kongens Fraværelse

til Thronfolgeren. Khayn den 1. Sept. 1873. —
Ti'^jindi um stjornarmålefni fslands III, S. 663; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1873 S. 414 ; Lovtid. for Kgr. Danmark 1873 S. 329.

Konungleg auglj^sing um {)a&, ab rikisstjora

skuli faliu a hendur rikisarfa i fjærvist konungs.

Vjer Christian hinn Niuudi &c. Gjorum kunnugt:

I)are& Vjer hofum i hyggju ah ferSast til utlanda, viljum

Vjer samkværat L grein i logum 11. febr. 1871, um

nkisstjorn, l)egar svo stendur å, afi konungur ekki er

or&inn fulltiba, eBa er sjiikur e&a fjærverandi, ab rikis-

stj6rn i fjærvist Vorri sje falin a hendur rikisarfanum.

pvi birtura Vjer hjermeb Vorum kæru og triiu

{legnum, ab sonur Vor elskulegur, hans konunglega tign,

kronprinz Christian Frederik Vilhelm Carl, tekur vib

nkisstjorn i Voru nafni, fra 2, ]}. m. jiangab til Vjer

komum heim aptur.

Gefib å holl Vorri Fredensborg, 1. dag septemberra.

1873.

AUerhojeste Kundgjorelse angaaende Over-

dragelse af Regjeringens Forelse under Kongens Fra-

værelse til Thronfolgeren.

Vi Christian deu Niende &c. G. V.: Da Vi staa

i Begreb med at foretage en Reise til Udlandet, ville

Vi, i Henhold til § 1 i Loven af 11, Febr. 1871 om
Regjeringens Forelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed,
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1873. Sygdom eller Fraværelse, have Regjeringens Forelse

1^ Septbr
"'^^^^ Fraværelse overdragen til Thronfolgeren.

Thi kundgjore Vi herved for Vore kjære og tro

Undersaatterj at Vor hoitelskede Son, Hs. Kgl. Hoihed

Kronprinds Christian Frederik Vilkelm Carl fra den

2. d. M. og indtil Vor Hjemkomst overtager Regje-

ringens Fbrelse i Vort Navn.

Givet paa Vort Slot Fredensborg, den 1. Septbr.

1873.

6. Septbr. Bekjciidtgjorelse aug. en mellem Danmark og

Italien afsluttet Deklaration om Skibes Maaling.

Khavn den 6. Septbr. 1873. - Lovtid. for Kgr. Dan-

mark 1873 S. 333—34 (med Deklarationen saavel i den origi-

nale franske Text som i dansk Oversættelse; Algreen-Ussings

Lovsaml, 1873 S. 415-16; jfr. Ministerialtidende for Danmark

1873 Å, S. 169.

Den 1. Septbr. d. A. er der i Udenrigsministeriet

blevet udfærdiget folgende

Deklaration,

Hans Majestæt Kongen af Danmarks Regjering og

Hans Majestæt Kongen af Italiens Regjering, der ere

besjælede af Onsket om, saavidt ,'som muligt, at lette

Handelen og Skibsfarten imellem ^[de respektive Stater,

have besluttet at antage Principet for gjensidig An-

erkjendelse af de to Landes Maalebreve og have i dette

Ojemed bemyndiget Undertegnede til at erklære Fol-

gende:

Da den britiske Methode for Skibsmaalingen (Sy-

stemet Moorsom) er gjældende saavel i Danmark som

i Italien, erklære de Undertegnede,^ at Skibe, tilhorende

en af de to Stater og maalte efter den ovennævnte

Methode, skulle, under Forudsætning af Gjensidighed,

indtil videre og indtil Antagelsen af en international

Skibsmaaling tilstedes Adgang til den anden Stats
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Havne uden, af Hensyn til Afgiftserlæggelse, at under- 1873:

liastes nogen ny Maaling, idet den Register-Tons-

Drægtighed, der er indfort i Skibspapirerne, skal be-
*

tragtes som lig de indenlandske Skibes Register-Tons-

Brægtighed.

Undert^g^^*^ i Kjobenhavn i dobbelt Udfærdigelse

^en 1. Septbr. 1873.

O. D. Rosenorn-Lehn, F. Spinola,

H. M. Konden a£ Danmarks H. M. Kongen af

Udenrigsminister. Italiens Gesandt i Danm.

(L. S.) (L. S.)

Hvilket herved bekjendtgjores med Tilfojende, at

det er vedtaget, at Deklarationen skal træde i Kraft

<Jen 15. d. M. — Udenrigsministeriet den 6. Sept. 1873.

Bekjendtgj oreise om Afholdelsen af en offentlig lo. septbr.

Gudstjeneste paa Island til Erindring om Landets

tusindaarige Bebyggelse. Khavn den 10, Septlbr.

1873, — Isl. Forest. og Kesol. Protok. 1873 Nr. 57. Lov-

tidende for Kgr. Danmark 1873, Tillæget S. 37; Ålgreen-Ussings

Lovsaml. 1873 S. 417—18; røindi um stjérnarmalefni fslands

III, S. 664.

Augl^sing um a& halda skuli opinbera gu&8l)j6n-

ustugjorb a Island! i minningu })ess, ab landib hefir verib

byggt i J)usund år.

Samkvæmt uppastungu kirkju- og kennslustjornar-

innar hefir Hans Håtign konungurinn 8. 1). ra. allra-

tnildilegast fallizt å, a& haldin verbi opinber guSsj^jon-

ustugjorb a ollu Islandi åri& 1874 i minningu Jjess, ab

Island J)a hefir verib byggt i jDUsund ar, a& gu&s|)j6n-

ustugjorb l^essi skuli fram fara i ollum abalkirkjum

landsins i lok jiili månabar e&a i byrjun ågustmåna&ar

å J)eim sunnudegi, sem biskupinn yfir Islandi nåkvæmar

tiltekur, en i aukakirkjunum næsta sunnudag e&a næstu

sunnudaga eptir, og ac) biskupnum sje faliB a hendur

ab akveba texta |)ann5 sem leggja skuli litaf vi& tjeba
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1873. gu&s})j6nustugjor&, og ac) gjora f)ær råbstafanir, sem ab

^^^-^^^^ o&ru leyti raeb {)ar i tilefni af l)essu.

Eptir })essu eiga allir hlutabeigendur sjerabhegba.

— Kirkju- og kennslustjornin, 10. dag september 1873.

BekjendtgjSrelse om Afholdelsen af en offent-

lig Gudstjeneste paa Island til Erindring om Landets

tusindaarige Bebyggelse.

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet nedlagt allerund. Forestilling har det

behaget H. M. Kongen under 8. d. M. allern. at bi-

falde: at der, til Erindring om Islands tusindaarige

Bebyggelse, i Aaret 1874 afholdes en offentlig Guds-

tjeneste over hele Island, og at bemeldte Gudstjeneste

bor finde Sted i samtlige Laudets Hovedkirker i Slut-

ningen af Juli eller i Begyndelsen af August Maaned

paa en af Biskoppen over Island nærmere bestemt

S5ndag og i Annexkirkerne paa den eller de nærmest

derefter folgende Sondage, samt at det overdrages til

Biskoppen at bestemme Texten til Prædikenen ved

denne Gudstjeneste og at træffe de ovrige i den om-

handlede Anledning fornodne Foranstaltninger.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. •

—

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, den

10. September 1873.

24. septbr, AllerhSjcste Kundgj oreise angaaende Kongens

Hjemkomst Khavn den 24. Septbr. 1873. —
Lovtidende for Kgr. Danmark 1873 S. 364; Algreen-Ussings

Lovsaml, 1873 S. 448; Ti'Sindi um stjornarmålefni fslands IH,

S. 665.

K o n u n g 1 e g a u g I y s i n g um a& kouuugur sje

kominn heim aptur.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer erum aptur heim komair ur ferb Vorri
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til litlanda, kunngjOrura Vjer hjer meh Vorum kæru og 1873.

truu J)egnun:i, a& Vjer hofain Sjalfir i dag tekih vlh 24"^^
nkisstjorninni, seni Vjer meh Vorri konunglegu auglys-

inga 1. }). m., sarakvæmt 1. gr. 1 logum 11. febr, 1871,

hofbura falib å hendur i fjærvist Vorri syni Vorum

elskuleguni, hans konunglegu tign, kronprinz Christian

Frederik Vilhelm Carl.

Gefib å holl Vorri Bernstorff, 24. dag septemberm.

1873.

Allerhojeste. Kundgjorelse angaaende Kon-

gens Hjemkomst«

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efter at være

vendte tilbage fra Vor Reise til Udlandet, kundgjore

Vi herved for Vore kjære og tro Undersaatter, at Vi

idag Selv have overtaget Regjeringens Forelse, som Vi

ved Vor allerh. Kundgjorelse af 1. ds., i Henhold til

§ 1 i Loven af 11. Febr. 1871, under Vor Fraværelse

havde overdraget til Vor hoitelskede Son, Hans Kgl.

Koihed Kronprinds Christian Frederik Vilhelm Carl,

Givet paa Vort Slot Bernstorff, den 24. Septbr.

1873.
E

Bekjendtgj oreise ang. Betalingen for Smelt- 24. septbr.

ning af Gold og Solv ved Monten i Ejobenhavn.

Khavn den 24. Septbr. 1873. — Lovtid. for Kgr. Dan-

mark 1873, S. 365; Algreen-Ussings Lovsaml. 1873 S. 448-49.

Paa Forslag af Montmesteren ved den kgl. Mont

i Kjobenhavn har Finansministeriet under D.D. fastsat

folgende Betalingsbesteminelser for Smeltningen af Guld

og Solvj som indleveres af Private

:

1. For Smeltningen af Guld i Partier af en Vægt

paa 1 Kilogram eller derunder betales 72 Sk., for

Partier mellem 1 Kilogram og 20 Kilogram betales

72 Sk, for det forste Kilogram og 4 Sk. for hvert 100

Gram af det ovrige; for Partier over 20 Kilogram be-
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1873. tales for de forste 20 Kilogram som ovenfor, og for

2r^^&^T ovrige af Partiet 3 Sk. pr. ICO Gram,

2. For Smeltningen af Solv eller guldholdigt Solv

af en Vægt paa 1 Kilogram eller derunder betales 72

Sk., for Partier mellem 1 Kilogram og 50 Kilogram

betales 72 Sk. for det forste Kilogram og IV2 Sk. for

hvert 100 Gram af det ovrige; for Partier over

50 Kilogram betales for de forste 50 Kilogram som

ovenfor og for det ovrige af Partiet 1 Sk. pr. 100 Gram.

3. For Smeltningen af Provesolv eller deslige,

hvor der fordres Omsmeltning, betales det Dobbelte af

foranforte Smeltelon.

4. Betalingen beregnes kun af hele 100 Gram,

saaledes at hvad der er under 100 Gram ikke bringes

i Beregning.

5. Afgangen ved Indsmeltningerne bliver for Eje-

rens Regning.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

—

Finansministeriet den 24. Septbr. 1873.

25. Septbr. Bekjendtgjorelsc, hvorved Montlov af 23. Maj

1873 kundgjiires paa Island. Khavn d. 25. Sept.

1873. — Lovtid. for Kgr. Danmark 1873, Tillæget S. 47;

Algreen-Ussings Lovsaml. 1873, S. 449; Ti&indi ura stjornar-

malefni Islands III, S. 666-75.

Augl^sing, er birtir å fslandi peningalog 23. mai 1873.

Hans hatign konungurinn hefir 23. mai 1873 stab-

fest svolåtandi

Penigalog:

Vjer Christian lunn Niundi &c, Gjorum kunnugt:

RikisjDingib hefir fallizt a log J)essi og Vjer staSfest

l)au me& samj)ykki Voru;

I.

1. gr, Eptirleibis skal gull vera undirsta&an undir

peningareikningi Danmerkur, en jafnfrarat skal hafa

silfur og lakari malm til småpeninga.
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2. gr. Tveir aBalpenigar skulu slegnir, og skulu 1873.
af o&rnni jjeirra 248 ganga å eitt kilogram e&a tvo 25. Septbr.

pund af skiru gulli, en af hinum 124 å eitt kilogram
^"-^^

e&a tvo pund af skiru gulii.

Tiundi partur af hinum fyr nefnda peningi e&a

tuttugasti partur af hinum si&ar nefnda skal vera reikn-

ingseining og nefnast krona. Krénan skiptist i 100 aura;

3. gr. GuIIpeningarnir ver&a slegnir lir peninga-

guUi, sem er samsteypa af 90 portum af skiru gulli og

10 portum af eiri.

Fyrir jjvi skal så gullpeningur, sem gildir lOkrouur,

Vega 4,4803 gram, og så, sem gildir 20 kronur, 8,9606

gram.

J)vermål tiukr6napeningsins skal vera 18 millimeter

(eitt millimeter er sem næst jafnt O,003t9 af donsku feti),

og [)vermål tuttugukronapeningsins 23 millimeter.

4. gr. Småpeningarnir ver&a slegnir surapart lir

silfri, sem er blandab eiri eptir ]}vi Jjungahlutfalli, sem

lei&ir af Jivi, sem åkvebib er fyrir neban (i 5. gr.) um
vikt og efnisgæ&i hvers penings litaf fyrir sig, sumpart

^r kopar, sem er steyptur ur 95 portum af eiri, 4 portum

af tini og 1 parti af sinki.

5. gr. Af siJfurpeningum må slå fjå, sem hjereru

taldir, en ])e'iT skulu ab stærb, vikt og gæbum vera

eins og hjer segir:

fac), sem

pvermål.
Vikt
alls.

er i pen-
ingnum
af skiru

Bilfri.

milli-

meter.
gram. gram.

a. peningur, sem er jafngildi 2 krona 31 15 12
b. — — — 1 kronu 25 7,5 6
c. — .— — 50 aura 22 5 3
d» — — — 40 aura 20 4 2,4
e. — — — 25 aura 17 2,42 1,452

0,59f, — — — 10 aura 15 1,45
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1873. 6. gr. Af koparpeningum må sla
J)å,

sem hjer

25. Septbr. eru taldir, en })eir skulu ab stærb og vikt vera eins

og hjer segir:

Overmål.

Ur eiuu kilo-

gramrni af

kopar verBa
slegnir.

a.peningur, sem er jafngildi 5 aura
millimeter. peningar.

27 \2b
b. - — — 2 aura 21 250
C. — — — 1 eyris 16 500

7. gr. parsem Jdvi eigi ver()ur komib vib, ab vikt

og efuisgæbi hvers penings litaf fyrir sig sjeu fullkom-

lega nåkvæm, må ekki skakka um rjettavikt og efnis-

gæbi raeira en hjer segir:

ab fvx leyti, er

snertir vikt,

ab f)vi leyti, er

snertir efnisgæbi,

[)egar einn

peningur er

profab ur.

[legar pen-
ingar eru

profabir i

kilogram

-

tali.

af vikt hvers

einstaks penings.

fyrir tuttugukroiia-

pening . . , .

— tiukronapening

— tveggjakrona-

pening . . . .

0,0015

0,002

0,003

0,005

n

u ) 0,0015 af skiru

i
gulli

— fimratiuaura-

pening . . . .

— fjorutiuaura-

peuing . . . .

— tuttuguogfimm-

aurapening . .

— tiuaurapening .

1

0,006
1 0,003 af skiru

> silfri

»

0,010

0,015

|)egar slegnir eru peningar ur gulli, verbur samt

Jiess ab gæta, ab viktar-skakkinn fyrir hver 10 kilo-

gromm eba 20 pund af peningagulli sje eigi meiri en

5 gromni.

8. gr, A ollum peningunum skal vera franistand-

andi rond. Gullpeningarnir og silfurpeningarnir, ab

undanteknum tuttuguogfimmaura- og tiuaurapeningnum,
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skulu vera nie& råkuin å roadinni, en å tuttuguogfinim- 1873.

aura- og tiuaurapeningnum og koparpeningunum skal 25, Septbr.

rondin vera sljett. Åskriptin skal greinilega segja til

^"^^"^^

Uffi, hve niargar kronur e&a hve marga aura pening-

urinn hafi inni ab halda eba gildi. J)ar a& auki skal

hver peningur bera {)ab meb sjer, a& hann sje niota&ar

fyrir Dauniork, i hverri peningasmibju og a hverja ari

hann sje gjorbur.

Ab obru leyti åkvebur konuugur m6t og åskript

peninganna,

9. Peningar l)eir, seni slegnir eru eptir jivi, sem

sagt er fyrir ab framan, skulu nieb peim takmorkunum,

sem settar eru i JO. gr., vera gjaldgengir eptir jjvi

verbij sem å J)eim stendur, bæbi i gjoldura til rikis-

sjobsins og manna aniilli, ef eigi hafa t)eir orbib fyrir

skeraradum af vondri eba éloglegri mebferb.

10. gr. Af smapeningum skal enginn vera skyldur

til ab taka vib sem borgun i einu meira en 20 kr6num

i einnarkronu- og tveggjakrénapeningum, 5 kronum i

smærri silfurpeningum og 1 kronu i koparpeningura.

Samt skal, l)egar greiddir eru skattar og gjold til

rikis eba til sveitar, taka hvab mikib sem vera skal i

einuar- og tveggjakronapeningura.

j)egar gullpeningar af sliti hafa mist meira en 1/2

af hundrabi af vikt Jjeirri, sem l>eir åttu ab hafa sam-

kvaemt 3. gr., eru ^eit eigi framar gjaldgengir manna

åmilli, en halda gildi sinu fyrir l)ab verb, sem å J)eim

stendur, 1 gjoldum til rikissj6bsins, sænskir eba norskir

(sbr. 24. gr.) gullpeningar ])6 ab eins, ab ]}eiv eigi

af sliti hafi mist meira en 2 af hundrabi af vikt sinni,

Rikissjéburinn tekur eigi småpening sem gilda

borgun, jiegar J)eir eru svo mabir, ab eigi verbur sjeb

meb vissu, hvert riki hafi låtib m6ta {)å, en 1 vibskiptum

milli alira annara ganga l^eir lir gildi jafnskjitt og motib

er orbib ogreinilegt af sliti.

Peninga, sem eigi framar eru gildir i gjoldum til

hvers sem vera skal, må abalfjehirzla rikisins eigi aptur
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1873. setja i gang. Heldur ekki ma hun aptur gefa lit silfur-

Septbr. peninga, sem vantar å 4 af hundra&i e&a meira i rjetta
^"^^

vikt. Amtsgjaldstcfurnar, J)j6c)bånkinn og aukadeildir

hans skulu skyldar til ab halda aptur og senda til a&al-

fjehirzlunnar hina raå&u peninga, sera hjer er verib ac)

ræfea ura, bæSi a&alpeninga og småpeninga, og skal l)ab

falib rikisstjorninni å hendur a& koma [)vi tilleiSarmeb

saniningum, ab hib sania enufremur verbi gjort obrura

einstakra manna bonkum eba stofnunum ab skyldu,

l)egar l)ab kann ab l)ykja hagfellt.

Rikisstj6rnin gjorir rabstafanir til, ab lob, sem segja

til um rjetta vikt og onnur, sem segja til um viktar-

skakkann å guUpeninguuum, verbi raeb tilsjén hins opin-

bera, loggilt, stimplub og fåist til kaups fyrir akvebib

verb,

Fjarhagsrabgjafinn hefir vald til ab veita endurgjald

fyrir peninga, sem ha£a orbib fyrir skemmdum af vondri

eba ol(3glegri mebferb, og fyrir falspeninga, l^egar åstæba

er til ab halda, ab sa, sera peningana hefir i hondura,

hafi verib grandlaus og ekki synt neina ovarkårni, J)a

er hann tok vib hinuui skemmdu eba folsubu peningura,

11. gr, Sjerhverjum skal gefinn kostur å, ef J)vi

verbur vibjiomib, i ollum kaupstobum, bæbi abfaskipti

å hverri upphæb sem vera skal af Jjeim peningura, sera

samkvæmt 10. gr, ab eins eru gildir i gjoldura til rikis-

sjébsins, fyrir jafnmikib af gjaldgengum peningura somu

tegundar, og ab fa abalpeninga fyrir hvab mikib sera

vera skal af smapeningura, efl)eirri upphæb verbur skipt

meb 10 kronum.

12. gr. Rikisstjornin annast beinlinis um alla

peningagjorb, og ma eigi hafa einstaka menn til ])ess,

eba fela einstokura monnum J)ab å hendur meb ab

selja l)ab å leigu eba å annan hått.

Sjerhverjum skal gefinn kostur å ab fa abalpeninga

måtaba fyrir gull, sem hann leggur til, gegu ab

gjalda V4 af hundrabi af verbi l)eirra peninga, sem

motabir verba, fyrir ab få slegna tuttugukr6napeninga>
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og l/s af hundra&i fyrir ab få slegna tiukronapeuinga. 1873,

Ab obru leyti skal eigi greitt neitt slåttugjald. 25. Septbr.

"Rikisstjorniu åkvebur nåkvæiuar, hve mikic) jpab

gull megi vera, sem lagt er til, gæbi {)ess og abra

eiginlegleika.

Smapeningar verba ab eins slegnir fyrir hond rikis-

sjobsins.

13. gr. Reikningseining sii, sem hjer er logåkvebin,

skal vib hofb i ollum reikniugum og afgreibslura rikisins,

l^jobbankans og sveitafjelaganna, {tar sem mibab er vib

iunlenda peninga. Hib sama er skyida sjerhverrar

stofuunar eba fjelags, sem hefir veitingarbrjef stjornar-

innar, eba samkvæmt logum eba leyfisbrjefi er abnjot-

andi ivilnunar a stimpilgjaldi. Brot gegn joessu bobi

varba 10—200 krona sektum til rikissjåbsins. Malsoku

verbur ab eins hOfbub eptir beibni hlutabeiganda stjornar-

valds, og skal J)å meb målib farib sem opinbert log-

reglumal,

14. gr, Å meban samningur sa, sera gjorburkann

ab verba vib konunginu i Sviariki og Norvegi, sam-

kvæmt 24. gr. J)essara laga, erigildi, skal mn peninga

i^a, sem slegnir eru i Sviariki eba Norvegi samkvæmt

saniingnum, farib eptir [)vi, sem åkvebib eri9.— ll.gr*

1 dessum logum, og eptir J)Vi, sem fyrir mælt er i 11. gr.,

^nnfremur i 2 år eptir ab samningurinn er ur gildi

genginn, Å meban fyrnefndur samningur er i gildi,

skulu })ar ab auki hegningar ])ser, sem åkvebnar eru i

264. og 266. gr. i hinum almenuu borgaralegu hegn-

ingarlogum, 10. februar 1866 1) fyrir afbrot l)au, sem

fyrir er mælt um i tjebum greinum meb tilliti til eptir-

n^yndunar og falss danskra peninga, einnig liggja vib,

t>egar slik afbrot eru drygb meb tilliti til hinna sænsku

eba norsku (sbr, 24. gr.) peninga, sem heimilabir eru

nieb tjebum samningi.

^) Sbr. hinar samsvarandi 266. og 268. gr. i Almennum hegn-

ingarlogum handa fslandi 25. juni 1869.
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1873. II.

26. Septbr. 15. gr. Rikisstj6rninni er veitt vald til ab byrja

[)egar i stab å a& sla peninga eptir sem sagt er

ab framan, og taka til af peningateguudum {)eim, sem

taldar eru upp i 2., 5. og G. gr., J)ær, sem hagfelldast

kann ab l^ykja ab hafa å reibum hondum.

16. gr. Konungur åkvebur, fra hvaba tiraa gull-

peningar ]ye\r, sem slegnir eru samkvæmt pvi, sem sagt

er ah framan, verBi hafbir sem gjaldgengir peningar.

Verbi {)etta fyr en hin nj^ja reikningseiniug er i gildi

leidd (17. gr.), skal tiukrénapeningurinn a Jdvi raillibili,

sem verbur meb Joessu m6ti, i ollura gjoldum tekinn

sera 5 rikisdalir rikisrayntar, og tuttugukronapeningurinn

sem 10 rikisdalir rfkisraytar,

17. gr. Soaiuleibis åkvebur konungur, fra hvaba

tima hin n;fja reikningseining åsamt skipting hennar

skuli leidd i gildi; samt getur jietta eigi orbib fyr en

gullpeningar samkvæmt seiu fyrir er mælti 16. gr.,

eru orbnir gjaldgengir, og eigi seinna en 1, jan. 1875.

Fra l)eim tima, sem konungur {jannig akvebur,

verbur hin ni^ja reikningseining vib hofb samkvæmt

13. gr.

Fra sama tima ma eigi sla rikismynt framar.

18. gr. Allar skuldbindingar til gjalda i innlendum

peningum, sem gengizt er undir eptir jiann tima, sera

getib er ura i 17. gr., skal miba vib hina nyju peninga,

og fra saraa tima skal ollum gjoldum (opinberum eba

einstakra manna), sem åkvebin eru i mi gildandi rikis-

mynt, breytt å l}ann bått ab })au greibist i hinum nyju

peningum J)annig:

ab fyrir hvern rikisdal borgist 2 kronur

- — hvcrja 48 skildinga — 1 kr6na

- — — 24 — — .50 aurar

- — — 12 — — 25 — ,

og fyrir minni upphæbir en 12 sk. tvofalt af aurum vib

t>ab, sem borga åtti i skildingum.



Bekgj. ang. Montloven af 23. Maj 1873. 689

Sje borgun {)aDuig åkve&in, a?) gjald [)a&, sem grei&a 1873.

a 1 einu lagi af |)vi krofunni er svo varib, fæst me& 25, Septbr

})vi ab niargfalda upphælb i nii gildandi rikismynt eba

mel |)vi ab leggja saman fleiri slikar upphæbir, skal

abalupphæb gjaldsins reiknubjiit eptir hinum fyrri pen-

ingareikuingi, åbur en J)vi verbur breytt i hina n^ju

peninga samkvæmt reglunni ab framan.

19. gr. Rikisstjornin og sveitastjornirnar skulu ab

obru leyti sjå svo ura, ab allir taxtar og abrar f)ess

konar gjaldakvarbanir, sem j)ær hafa sett i mi gildandi

rikismynt, sjeu lagabar eptir hinum n^ju peningum |til

l)ess tima, er hin nyja reikningseining hefir oblazt gildi,

20. Fra })eira tima, sem getib er um i 17. grein,

og {)anga& til hin mi gildandiQrikismynt er lir gildi

gengin (22. gr.), skulu bæbi hinir fyrri abalpeningar og

småpeningar, sera slegnir eru eptir rikismyntarundir-

stobunni, og innlendir peningar, sera métabir eru sam-

kvæmt J)essum logum, og sænskir og norskir peningar,

sem gjorbir eru samkvæmt peningasamningnum 18.

desbr. 1872, ganga samsiba sem gjaldgengir peningar

eptir peningalogunum, pannig ab

1 tvidalur eba spesia rikismyntar gildi 4 kr6nur

1 rikisdalur — 2 —
Va — — 1 krénu

1 sextånskildiogur eba mark rikism. — 33 aura

3 mork i sextånskildingum eba smærri

rikismynt — 100 —
24 skildingar rikismyntar — 50 —
12 — — - 25 —
1 ferskildingur — 8 —
1 skildingur — 2 —
1 hålfskildingur — 1 eyri.

Samt verbur ab gæta ^ess, sem fyrir mælt er i

augl^singu 18. desbr. 1841 um, vib hve miklu menn

eru skyldir til ab taka i einu af |)eim småpeningum,

sem mi eru i gildi, og t)ess, sem sagt er x 10. gr. i

XXI. B. 44
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1873. J)e6sum logum um l)a?), hve mikilb monnum er skylt ab

25. Septbr, taka i einu af hinum nyja småpeningum,
"'"^^^^"^^

21. gr. A hinu sama timabili skula se&Iar l)eir,

sem J)j6bbankinn hefir gefib ut åhxxv en hin nyja reikn-

ingseining er leidd i gildi, og sera miba&ir eru vib rikis-

mynt, t)angab til [)eir eru kallabir inn å loglegan hått,

ganga samsiba seblum, sem mi&abir eru vib kronur,

J)annig ab hver rikisdalur rikismyntar sje talinn jafn-

gildi tveggja krona.

22. gr. Jafnskj6tt og peningagjorb eptir })essum

logum er komin svo langt å leib, ab rikisstjorninni finnst

|)ab tiltækilegt, åkvebar konungur meb minnst 6 månaba

fyrirvara l^mn tima eba J)au tiiuabil, er hin nu gildandi

rikismynt eigi framar skuli vera gjaldgeng. petta skal

samt ab pvi leyti, er snertir abalpeninga t)a, sem mi

gilda (spesiur, dali og hålfa dali), vera gjort innan års

loka 1878, og ab J)vi leyti, er småpeninga snertir, innan

års loka 1881.

23. gr. Frå {)vi ab rikismyntarpeningar eru ur

gildi gengnir samkvæmt 22. gr., skal rikissjåburinn taka

vib t)eim og innleysa {)å um svo langan tima, sem

stj6rnin nåkvæmar åkvebur, fyrir peninga eptir {)essum

logum samkvæmt j^vi hlutfalli, sem sett er i 20. grein

hjer ab framan-

24. gr. Konungi veitist vald til ab gjora samning

vib konunginn i Sviariki og Norvegi um l)ab, ab pen-

ingasamningur så, sem gjorbur var 18. desbr. f, å. i

Stokkhiimi, verbi fyrst um sinn ab eins låtinn nå til

Danmerkur og Sviarikis, en konunginum i Sviariki og

Norvegi skal {)6 heimilt ab ganga einnig ab saraningnum

fyrir hond Norvegs meb I)eim breytingum, sem kunna

ab virbast hagfelldar , å millibilsfrestum J)eim , sem

åkvebnir eru i samningnura.

25. gr, psJby sem fyrir mælt er i greininni åundan

um vald Jjab, sem veitt er konungi, oblast jiegar i stab

gildi; ab 5bru leyti oblast log jpessi gildi å l)ann hått,

sem J)au nåkvæmar åkveba, um leib og auglj^sing gengur
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lit um l)a() ab samningur, sem gjQrbar er vib Sviariki 1873*

samkværat 24. gr., sje sta&festur. f)egar Norvegur 25. Septbr.

kann ab ganga ab samningnura, verbur J)ab birt meb

tilskipun.

Eptir \)essu eiga allir hlutabeigendur sjer ab hegba.

— Gefib å ÅmaliuhoIIj 23. dag maim. 1873.

(Undirskr.)

^etta skal hjermeb kunngjcirt ollum J^eim, sem hlut

eiga ab måli, ab pvi vib bættu, ab stjornarråbib hefir

26. juni
J).

å. gefib lit auglysingu um, ab samningur,

sem gjorbur var 27. mai
J).

a. vib Sviariki samkværat

24. gr. i peningalogunum, er stabfestur 21. juni s. å.

—

I fjårhagsstjorninnij 25. dag septbrm. 1873.

Bekjendtgjorelse, hvorved Montlov af 23. Maj

1873 kundgjores paa Island.

Under 23. Maj d. A. har H. M. Kongen stadfæstet

efterfolgende

Montlov.

Vi Christian den Niende &c, G. V,: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

félgende Lov:

I.

§ 1. For Fremtiden skal Guld være Grundlag

for Danmarks Montsystem med Benyttelse af Solv og

ringere Metal til Skillemont.

§ 2. Der udmontes to Hovedmonter, den ene saa-

ledes, at 248 Stykker indeholde et Kilogram eller to

Pund fint Guld, den anden saaledes, at 124 Stykker

indeholde et Kilogram eller to Pund fint Guld.

Tiendedelen af forstnævnte Mont eller Tyvende-

delen af sidstnævte skal være Regningsenhed og kaldes

en Krone, Kronen deles i 100 Ore.

§ 3. Guldmonterne udpræges af Montguld, som
er en Legering af 90 Vægtdele fint Guld med 10 Vægt-
dele Kobber.

44*
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1873. Altsaa skal den GuldmSnt, som indeholder 10

25. Septbr. Kroner, veje 4,4803 Gram og den, som indehulder 20

"'"'^^"'^^Kroner, 8,9606 Gram.

10-Kronens Diameter skal være 18 Millimeter (en

Millimeter er paa det Nærmeste lig 0,00319 af en dansk

Fod), og 20-Kronens 23 Millimeter.

§ 4. Skillemonterne udpræges dels af Solv, le-

geret med Kobber i de Vægtforhold, som folge af de

nedenfor (i § 5) fastsatte Bestemmelser om de enkelte

Monters Vægt og Finhed, dels af Bronce, sammen-

smeltet af 95 Vægtdele Kobber, 4 Vægtdele Tin og 1

Vægtdel Zink,

§ 5. Af Solvmonter kunne udraontes neden-

staaende Stykker, der skulle holde den Storrelse,

Vægt og Finhed, som fremgaar af de vedfojede Be-

stemmelser:

Dia-
meter.

Brutto-

vægt.

Indhold
af

fintSoIv.

a» Et Stykke, som repræsenterer

Værdien af 2 Kroner.

b. — — - 1 Kr9ne .

c. — — - 50 Ore .

d. — — - 40 Ore .— — - 25 Ore .

f. — — - 10 Ore .

Milli-

meter.

31

25
22
20
17

15

Gram.

15

7,5

5
4
2,42

1,45

Gram.

12
6

3

2,4

1,452

0,58

§ 6. Af Broncemonter kunne udmontes neden-

staaende Stykker, der skulle holde den Storrelse og

Vægt, som fremgaar af de vedfojede Bestemmelser:

Diameter.
Af et Kilo-

gram Bronce
udprægres

a. Et Stk., som repr. Værd, af5 Ore
b. — — — - 20re
c. — — — - lOre

Millimeter.

27
21

16

Stykker

125
250
500

§ 7. Forsaavidt en fuldkommen Nojagtighed i

i Henseende til Vægt og Finhed ikke kan overholdes
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for de enkelte Montstykker, sknlle Afvigelserne over 1873.

eller under den rette Vægt og Finhed ikke overskride 25. Septbr.

i Henseende til

Vægt
i Henseende til

Finhed

ved Juste-

ring stykke-

vis

ved Juste-

ring kilo-

gramvis

af hvert M5nt-
stykkes Bruttovægt

for 20- Kronen . .

— lO-Kronen . .

— 2-Kronen . .

— I-Kronen . .
* •— 50-Oren . . . .

— 40-Oren . . . .

•— 25-Oren . . . ,— lO-Oren . . . .

0,0015

0,002

0,003

0,005

•

9

»

1
0,006

0,010

0,015

1
0,0013 fint Guld

\

1

0,003 fint] Solv

Ved Udmontning af Guld maa dog iagttages, at

Afvigelsen i Vægt for hvert Parti paa'^10 Kilogram

eller 20 Pund Montguid ikke overstiger 5 Gram.

§ 8. Samtlige Monter præges med ophojet Rand.

Guldmonterne og Solvmonterne, med Undtagelse af

2o"Oren og iO-Oren, præges i riflet Ring, 25-Oren og

10-Oren samt Broncemonterne i glat Ring, Paaskriften

skal tydelig angive det Antal Kroner eller Ore, som

Monten indeholder eller repræsenterer. Desuden skal

enhver Mont udvise, at den er præget for Danmark, i

hvilket Montværksted og i hvilket Aar deu er præget.

lovrigt fastsætter Kongen Monternes Præg og

Paaskrift.

§ 9. De efter ovenstaaende Regler prægede Monter

skulle, med de i § 10 bestemte Indskrænkninger, være

lovligt Betalingsmiddel efter deres paalydende Værdi

saavel til Statskassen som mellem Mand og Mand,

naar de ikke have lidt voldsom eller ulovlig Beska-

digelse,

§ 10. Af Skillemont skal Ingen være pligtig til

i én Betaling at modtage et hojere Belob end 20 Kroner

i 1- og 2-KroDestykker, 5 Kroner i mindre Solvmont

og 1 Krone i Broncemont.
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1873. Dog skal i Betaling for Skatter og Afgifter til

25. Septbr. Stat og Kommune ethvert Belob af 1- og 2-Krone-

stykker modtages.

Naar Guldraonterne ved Slid have mistet over V2

pCt, af den Vægt, som de efter § 3 skulle holde, op-

hore de at være lovligt Betalingsmiddel mellem Mand

og Mand, men vedblive at være gyldige for deres paa-

lydende Værdi i Betalinger til Statskassen, de svenske

eller norske (jfr. § 24) Guldmonter dog kun, forsaavidt

de ikke ved Slid have tabt over 2 pCt. i Vægt.

Skillemonterne ophore forst at være lovligt Be-

talingsmiddel overfor Statskassen, naar de ere saa

slidte, at det ikke med Sikkerhed kan kjendes, for

hvilket Riges Regning de ere prægede, men ligeover-

for alle Andre, saasnart Præget ved Slid er blevet

utydeligt.

Monter, som ikke længere ere lovligt Betalings-

middel ligeoverfor Hverasorahelst, maa ikke atter sættes

i Omlob af Finanshovedkassen. Heller ikke maa Solv-

mont, som holder 4 eller fiere pGt. under den rette

Vægt, atter sættes i Omlob af denne. Det skal paa-

hvile Amtstuerne, Nationalbanken og dens Filialer som

en Forpligtelse at tilbageholde og til Finanshovedkassen

indsende de her betegnede slidte Monter, saavel Hoved-

mont som Skillemont, og det overlades Regjeringen

ad Overenskomstens Vej at virke hen til, at denne

Forpligtelse endvidere udvides til andre private Banker

eller Instituter, som det kan findes hensigtsmæssigt, at

den paalægges.

Regjeringen træffer Foranstaltning til, at der under

offentlig Kontrol bliver justeret, stemplet og til betemt

Pris solgt Vægtlodder, som holde Norraalvægten, og

andre, som holde Passervægtene for Guldmonterne.

Finansministeren er bemyndiget til at give Erstat-

ning for Monter, der have lidt voldsom eller ulovlig

Beskadigelse, og for falske Monter, naar der er Grund

til at antage, at Ihændehaveren har modtaget saadan
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beskadiget eller falsk Mont i god Tro og ikke har til- 1873.

sidesat almindelig Forsigtighed ved Modtagelsen. 25. Septbr.

§ 11. Der skal for Enhver aabnes Adgang, om"*"^^^'^*^

muligt i alle Kjobstæder, saavel til at erholde et hvilket-

somhelst Beiob af saadanne Monter, som ifolge § 10

kun ligeoverfor Statskassen ere lovligt Betalingsmiddel,

ombyttede mod et tilsvarende Belob i gangbar Mont

af samme Slags, som til at erholde et hvilketsomhelst,

med 10 Kroner deleligt Belob i Skillemynt ombyttet

med Hovedmont.

§ 12. Al Udmoutning sker Ifolge Regjeringens

umiddelbare Foranstaltning og kan ikke iværksættes

ved Private eller overdrages Private ved Bortforpagt-

ning eller paa anden Maade.

Der skal aabnes Adgang for Enhver til at erholde

Hovedmonter udmontede for indleveret Guld imod Er-

læggelsen af 1/4 pCt. af det udmontede Belobs Værdi

for Montning af 20- Kroner, Vs pCt, for Montning af

10-Kroner. lovrigt erlægges ingen Slagskat.

De nærmere Betingelser med Hensyn til det ind-

leverede Gulds Mængde, Finhed og ovrige Egenskaber

fastsættes af Regjeringen.

Skillemont udpræges kun for Statskassens Reg-

ning.

§ 13. Den her lovbestemte Regningsenhed skal

anvendes i alle Statens, Nationalbankens og Kommu-
nernes paa indenlandsk Mont lydende Regnskaber og

Udfærdigelser. Samme Forpligtelse skal paahvile et-

hvert Institut eller Selskab, som har Koncession af

Regjeringen, eller som ifolge Lov eller Bevilling nyder

Stempelbegunstigelse. Overtrædelser af denne Forskrift

straffes med Boder til Statskassen fra 10 til 200 Kr.

Forfolgning finder kun Sted efter Begjæring af ved-

kommende overordnede Myndighed og sker i saa Fald

som offentlig Politisag.

§ 14. Saalænge den Konvention, der i Henhold

til nærværende Lovs § 24 maatte blive afsluttet med
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1873. Kongen af Sverrig og Norge, vedbliver at være gjæl-

, Septbr, dende, skulle Bestemmelserne i denne Lovs §§9 til 11,

"^^^""^^og Bestemmelserne i denne Lovs § 11 fremdeles i to

Aar efter Overenskomstens Ophor, komme til Anven-

delse med Hensyn til de i Henhold til Konventionen i

Sverrig eller Norge prægede Monter. Derhos skulle,

saalænge ovennævnte Konvention staar ved Magt, de

i §§ 264 og 266 af den almindelige borgerlige Straffe-

lov af 10. Febr. 1866 fastsatte Straffe for de i disse

Paragrafer omhandlede Forbrydelser med Hensyn til

Eftergjorelse og Forfalskning af dansk Mont ogsaa

komme til Anvendelse, hvor saadanne Forbrydelser be-

gaas med Hensyn til den ved Konventionen hjemlede

svenske eller norske (jfr. § 24) Mont.

n.

§ 15. f;Regjeringen bemyndiges til strax at begynde

Ddmontning efter ovenstaaende Bestemmelse og til af

Montrækken efter §§ 2, 5 og 6 at vælge de Mont-

storrelser, som det maatte findes tjenligst at have i

Beredskab.

§ 16. Kongen bestemmer, fra hvilken Tid de i

Overensstemmelse med Ovenstaaende prægede Guld-

monter skulle kunne benyttes som lovligt Betalings-

middel. Dersom dette Tidspunkt falder inden den Tid,

da den nye Regningsenhed indfores (§ 17), skal 10-

Kronen i den herved opstaaede Mellemtid ved alle

Betalinger tages for 5 Rigsdaler Rigsmont, 20- Kronen

for 10 Rigsdaler Rigsmont.

§ 17. Ligeledes bestemmer Kongen, fra hvilken

Tid den nye Regningsenhed med dens Inddeling skal

indfores; dog kan dette Tidspunkt ikke falde for det

i § 16 omhandlede Tidspunkt for Guldmontens Ind-

fSrelse som lovligt Betalingsmiddel og ikke efter den

1. Januar 1875.

O Jfr. de tilsvarende §§ 266 og 268 i Almindelig Straffelov

for Island af 25. Juni 1869.
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Fra den saaledes af Kongen fastsatte Tid bliver 1873,

den nye Regningsenhed at anvende i Henhold til § 13. 25. Septbr.

Fra samroe Tid maa ingen Udmontnicg af Rigsm5nt
"

mere finde Sted,

§ 18. Alle Forpligtelser til Betaling i indenlandsk

Mont, der indgaas efter det i § 17 nævnte Tidspunkt,

skulle lyde paa den nye Mont, og fra samme Tid skulle

alle i den nugjældende Rigsniont fastsatte (oflpentlige

og private) Betalinger gaa over til Betalinger, der er^

at udrede i den nye Mout, saaledes

at der for hver Rigsdaler erlægges 2 Kroner

— — 48 Skilling _ 1 _
_ — 24 — — 50 Ore

- - 12 — — 25

og at mindre Belob end 12 Skilling betales med dobbelt

saa mai)ge Øre som der skulde være erlagt Skilling.

Er en Betaling bestemt saaledes, at det er ved

en Multiplikation af et Belob i den nugjældende Rigs-

niont eller ved en Sammenlægning af flere saadanne

Belob, at den Betaling kommer ud, som efter Rets-

forholdets Beskaffenhdd skal udredes under Et, bliver

Betalingens Hovedsum at udregne efter den gamle

Montberegning, inden Omsætningen til den nye Mont

foretages efter den ovenstaaende Regel.

§ 19. lovrigt bor Regjeringen og de kommunale

Myndigheder drage Omsorg for, at alle af dem i den

nugjældende Rigsmont fastsatte Taxter og andre lig-

nende Betalingsbestemmelser ere omsatte i den nye

Mont til den Tid, da den nye Regningsenhed er traadt

i Kraft.

§ ^0. Fra det i § 17 nævnte Tidspunkt og indtil

den nugjælgende Rigsmont er ophort at være lovligt

Betalingsmiddel (§ 22), skulle saavel den ældre, efter

Rigsmonten prægede, Hovedmont og Skillemont, som

de efter nærværende Lov prægede indenlandske og

efter Montkonventionen af 18. Decbr, 1872 prægede
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1873. svenske og norske Monter gaa jævnsides som lovligt

25. Septbr, Betalingsmiddel efter Montloven, saaledes at

1 Dobbeltdaler eller Specie Rigsmont skal tages for

4 Kroner

1 Rigsdaler — — 2 —
1/2 Rigsdaler — — 1 —
1 Sextenskillingsstykke ell. Mark — — 33 Ore

3 Mark i 16 Skillingsstykker ell.

mindre — — 100 —
24 Skilling Rigsmont — 50 —
12 — — — 25 —
1 Firskilling — — 8 —
1 Skiling — _ 2 -
1 Halvskilling — — 1 —

Dog er at iagttage Bekjendtgjorelsen af 18. Decbr,

1841 med Hensyn til det Belob i nugjældende Skille-

mont og nærværende Lovs '§ 10 med Hensyn til det

Belob af den nye Skiilemont, som Nogen skal være

pligtig til i én Betaling at modtage.

§ 21. I samme Tidsrum skulle de f5r den nye

Regningsenheds Indforeise af Nationalbanken udstedte,

paa Rigsmont lydende Sedler, indtil de paa lovlig Maade

ere indkaldte, vedblive at gaa jævnsides med de paa

Kroner lydende Sedler, saaledes, at hver Rigsdaler

Rigsmont regnes lig to Kroner.

§ 22. Saasnart Udmontningen efter nærværende

Lov er saavidt fremskreden, at det af Regjeringen

skjonnes tilraadeligt, bestemmer Kongen med mindst

6 Maaneders Varsel det eller de Tidspunkter, da den

nugjældende Rigsmont skal ophore at være lovligt Be-

talingsmiddel, Dette skal dog for den nugjældende

Hovedmont (2-, 1- og V2 Rigsdalerstykkerne) være

sket inden Udgangen af 1878, for Skillemontens Ved-

kommende inden Udgangen af 1881.

§ 23. Fra den Tid, da Rigsmonterne ifolge § 22

ere ophorte at være lovligt Betalingsmiddel, skulle

samme i et saadant Tidsrum, som af Regjeringen nær-
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mere fastsættes, modtages til Indfrielse ved Statskassen 1873.

mod Mont efter nærværende Lov i Overensstemmelse 'XT^'^t
25, Septbr,

med det i ovenstaaende § 20 fastsatte Forhold.

§ 24. Kongen bemyndiges til med Kongen af

Sverrig og Norge at slutte en Overenskomst, hvorved

den under 18. December f. A. i Stockholm indgaaede

Montkonventions Omraade forelobig indskrænkes til

Danmark og Sverrig, idet det forbeholdes Kongen af

Sverrig og Norge at tiltræde ogsaa for Norges Ved-

kommende med saadanne Lempelser i de i Konventionen

fastsatte Overgangsfrister, som maatte findes hensigts-

mæssige.

§ 25. Den i foranstaaende Paragraf indeholdte

Bemyndigelse træder straxiKraft; iovrigt træder denne

Lov paa den i samme nærmere bestemte Maade i Kraft

samtidig med Bekjendtgjorelsen om, at en i Henhold

til § 24 med Sverrig afsluttet Overenskomst er rati-

ficeret. Naar Tilslutning maatte finde Sted for Norges

Vedkommende, kundgjores dette i Anordnings Form.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 23. Maj 1873.

(Underskr.^

Hvilket herved kundgjores for alle Vedkommende,

med Tilfojende, at der under 2(3. Juni d, A. er fra

dette Ministerium ndgaaet en BekjendtgjSrelse om, at

en i Henhold til Montlovens § 24 med Sverrig under

27. Maj d. A. afsluttet Overenskomst er ratificeret den

21. Juni næstefter. — Finansministeriet den 25. Septbr.

1873.

Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen 26. Septbr.

over Island, ang. Forandring i Bekjendtgj oreise

3. Maj 1872 om Postvæsenet paa Island. Khavn

den 26. Septbr. 1873. — isi. Kopib. 1873 Nr. 692.

TfSindi um BtjorDarmalefni fslands III, S. 675—76; MiniKterial-

tidende for Danmark 1873 B, S. 530.
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1873. Næst iovrigt at meddele de fornodne Oplysninger

26. Septbr. til Udarbeidelsen af det islandske Postvæsens Budget

for Aaret 1874 har Hr. Landsh. paa Foranledning af

Postmesteren i Reykjavik i behgl. Skriv, af 1. d. M.

indstillet folgende nærmere motiverede Forandringer i

de af Justitsministeriet i Bekjendtgjorelse om Post-

væsenet paa Island af 3. Maj f. A. §§ 2, 7 og 8 givne

Regler om Oprettelsen af Postexpeditioner og Brev-

samlingssteder i Island samt om de paagjældende Funk-

tionærers Lonning, nemlig:

1. at der i Borgarfjords Syssel oprettes et nyt

Brevsamlingssted mellem Saurbær og HjarSarholt paa

Hest med en Lonning af 7 Rd. 48 Sk.;

2. at Brevsamlingsstederne Hvammur (i M^ra

Syssel), |>oroddsstabir, Hjaltabakki, Hoskuldssta&ir,

ViBvik, Hjaltastabir, Hals og HjarSarholt (i Dala Syssel)

nedlægges;

3 at Brevsamlingsstedet Hraunger?)i i Arness

Syssel oprettes til en Postexpedition med en aarlig

Lonning af 15 Rd.;

4. at Lonningerne forliojes for efternævnte Post-

expeditorer, nemlig:

a. i Stykkisholra fra 35 til 40 Rd.

b. i Akureyri — 35 •— 40 —
c. i Miklibær — 15 — 20 —
d. i Hjar&arholt — 15 — 25 —

5. at Postexpeditionen paa Vollur henlægges til

Brei&ibolsta&ur i Fljotshlib, og Postexpeditionen paa

Grenja&arstaSur til Helgasta&ir, og

6. at et nyt Brevsamlingssted oprettes paa Hvol

i Saurbær Rep i Dala Syssel istedetfor det paa HjarBar-

holt i samme Syssel med Lonning 7 Rd. 48 Sk.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter*

retning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at de foranstaaende Forandringer herved approberes,

og anmodes Hr, Landsh. om behgl. at ville foranledige

dem bragte til almindelig Kundskab i Island.
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Bekjendtgjorelse om en mellem Kongeriget 1873.

Danmark og Kongeriget Italien afsluttet Kon- ^^J^'
vention om gj ensidig Udlevering af Forbrydere.

Xhayn den 30. Septbr. 1873. — Lovtid. for Kgr.

Danmark 1873 S. 365—73 (med Konventionen saavel i den ori-

ginale franske Text som i dansk Oversættelse)
;
Algreen-Ussinga

Lovsaml. 1873 S. 450-56.

Under 19, Juli 1873 er der mellem den kgl. danske

og den kgl. italienske Regjering bleven afsluttet føl-

gende Konvention om gjensidig Udlevering af For-

brydere :

Konvention.

Da H. M. Kongen af Danmark og H. M. Kongen

af Italien, til bedre Haandhævelse af Retsplejen og til

Undertrykkelse af Forbrydelser og Forseelser indenfor

deres respektive Territorier og Statsgebeter, have anset

det for gavnligt, at Personer, som ere domte eller an-

klagede for de nedenfor angivne Forbrydelser og ved

Flugt have uuddraget sig Retsforfolgning, blive under

visse Omstændigheder gjensidig udleverede, saa have

bemeldte Majestæter til i dette Ojemed at afslutte en

Konvention udnævnt til deres Befuldmægtigede: H. M.

Kongen af Danmark: Baron Otto Ditlev Rosenorn-

Lehn, Hans Majestæts Udenrigsminister, Kommander
af Dannebrog og Dannebrogsmand] m. v., og H, M.

Kongen af Italien: Frederik Marquis de Spinola, Hans

Majestæts overordentlige Gesandt og befuldmægtigede

Minister hos H. M. Kongen af Danmark, Officer af

St. Mauricius og St. Lazarus Ordenen samt af Krone-

ordenen m. m, — hvilke, efter gjensidig Meddelelse af

deres respektive Fuldmagter, der befandtes i god og

rigtig Form, ere komne overens om folgende^Årtikler

:

Art. I. De hoje kontraherende Parter forpligte

sig ved nærværende Konvention til i alle de Tilfælde,

som Bestemmelserne i denne Konvention omfatte, gjen-

sidig at udlevere til hinanden Personer, der af Myn-
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1873. dighederne i det Land, som begjærer Udleveringen, ere

30. Septbr blevne domte, anklagede eller undergivne Retsforfolg-
"^""^

ning for nogen af de nedenfor angivne Forbrydelser,

være sig som Hovedmænd eller Medskyldige, og som

maatte træflfes indenfor det andet Lands Grændser.

Art. IL De Forbrydelser, paa Grund af hvilke

Udlevering efter Art. L skal finde Sted, ere: 1) Mord

og forsætligt Drab (Fadermord, Barnemord, Forgiftning)*

2) Voldtægt. 3) Forsætlige Legemsbeskadigelser, der

have havt til F5Ige, at Nogen er bleven fuldstændig

berovet Brugen af et Organ, eller have bevirket Doden,

uden at'denne sidste Folge har været tilsigtet. ^) Grovt

Tyveri og Roveri, samt simpelt Tyveri, naar Forbry-

delsens Gjenstand har en Værdi af over 1000 Francs,

5) Bedrageri, naar Forbrydelsens Gjenstand har en

Værdi af over 1000 Francs, 6) Svigagtig Fallit,

7) Falsk Ed af Part eller Vidne, falsk Afgivelse af

Syn, Skjon eller Vurdering og falsk Gjengivelse ved

en edsvoren Tolk. 8) Forfærdigelse eller svigagtig Be-

nyttelse af falske Dokumenter. 9) Falskmontueri og

Montforfalskning, Eftergjorelse af Banksedler, Papirs-

penge og offentlige Værdipapirer samt svigagtig Be-

nyttelse af disse Effekter. 10) Forsætlig Brandstiftelse.

11) Underslæb eller Forvanskning begaaet af offentlige

Oppeborsels- eller Regnskabsbetjente. 12) Svigagtig

Tilsættelse af et Skib fra Skibets Forers eller Besæt-

ningens Side. 13) Mytteri af Besætningen paa et

Skib.

Udlevering kan ogsaa finde Sted for Forsog paa

de ovenfor angivne Handlinger, naar dette er strafbart

efter begge de kontraherende Landes Lovgivning.

Art. IIL Udleveringsforpligtelsen udstrækker sig

ikke til det Lands egne Undersaatter, af hvilket Ud-

leveringen begjæres, derunder henregnet ikke alene saa-

danne Personer, som ved Fodselen eller paa anden

Maade ere blevne Statsborgere uden senere paa lov-

bestemt Maade at have mistet denne Egenskab, men



Konvention mellem Danmark og Italien. 703

ogsaa de Fremmede, som have taget fast Hjem eller 1873,

ere bosatte i Landet. 30. Septbr,

Hvis den Person, der fordres udleveret, henhorer^'^'^^^^"*^

til denne sidste Kategori, skal dog Begjæringen om
Udleveringen tages til Folge, naar denne har Hensyn

til en Forbrydelse, som er begaaet forinden den Paa-

gjældendes Ankomst til Landet eller i Lobet af de

forste to Aar efter hans Bosættelse i samme.

Saafremt den Stat, til hvilken den Skyldige horer,

maatte finde Grund til efter sine Love at drage ham

til Ansvar for den paagjældende Overtrædelse, skal

den anden Stat meddele Undersogelserne og Aktstyk-

kerne, de Gjenstande, der udgjore corpus delicti, og

alle andre Dokumenter eller Oplysninger, der behoves

ved Sagens Behandling,

Naar den Person, der forlanges udleveret, hverken

er Dansk eller Italiener, kan den Regjering, til hvem

Begjæringen om Udlevering rettes, underrette Regje-

ringen i det Land, hvortil den Person, der fordres ud-

leveret, horer, om denne Begjæring, og, dersom da

denne Regjering uopholdelig forlanger den Skyldige

udleveret for at lade ham domme ved sine Domstole

for den Forbrydelse, der lægges ham til Last, kan den

Regjering, til hvem Begjæringen om Udlevering har

været rettet, efter eget Valg udlevere ham til en af de

Regjeringer, der saaledes begjære Udlevering.

Hvis den Person, hvis Udlevering fordres af en

af de kontraherende Parter, paa samme Tid forlanges

udleveret af en eller flere andre Regjeringer, skal han

udleveres til den Regjering, hvis Begjæring forst er

modtagen, medmindre han er Undersaat af en af de

Stater, som begjære Udleveringen, i hvilket Tilfælde

Udleveringen skal ske til denne Stat.

Art, IV. Udlevering skal ikke finde Sted, naar

den Person, som begjæres udleveret, i det Land, til

hvem Begjæring om Udlevering rettes, har været eller

endnu er Gjenstand for Retsforfolgning paa Grund af
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1873, den strafbare Handling, der er Anledning til Udleve-

30. Septbr. ringsbegjæringen,

Naar en Person, der begjæres udleveret, i det

Land, til hvilket Begjæringen om Udlevering rettes, er

Gjenstand for Retsforfolgning paa Grund af en anden

strafbar Handling, skal Udleveringen opsættes, indtil

Retsforfolgningen er sluttet, og den ham eventuelt

ikjendte Straf er udstaaet.

Art. V. Bestemmelserne i denne Konvention komme

ikke til Anvendelse med Hensyn til politiske Forbry-

delser. Den, som er bleven udleveret paa Grund af

de i Art. H. omhandlede almindelige Forbrydelser, kau

folgelig i intet Tilfælde forfolges og straffes i det Land,

hvem Udleveringen er tilstaaet, for en politisk For-

brydelse, som han har begaaet for Udleveringen, eller

for nogen Handling, som staar i Forbindelse med en

politisk Forbrydelse.

Den, som er bleven udleveret, kan heller ikke

forfolges eller dommes for en Forbrydelse, som ikke

er omhandlet i denne Overenskomst, medmindre han

efterat være straffet eller frifunden paa Grund af den

Forbrydelse, der har begrundet Udleveringen, har und-

ladt at forlade Landet for Udlobet af en Frist af 3

Maanederv eller vender tilbage til Landet.

Art. VI. Udlevering kan ikke finde Sted, dersom,

efter Gjerningens Forovelse eller efter Retsforfolgningen

eller Domfældelsen, Forældelse af Tiltale eller Straf

er indtraadt ifolge Lovene i det Land, til hvilket Be-

gjæringen om Udlevering er rettet.

Art. VII. Udlevering skal altid indrommes, selv

om den Tiltalte derved skulde hindres i at opfylde

Forpligtelser indgaaede imod Private, hvilke dog til

enhver Tid kunne gjore deres Rettigheder gjældende

for de kompetente Domstole.

Art, VIII. Udlevering skal indrommes paa For-

langende fremsat ad diplomatisk Vej fra den ene af
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de tvende Regjeringer og imod Fremlæggelse af en 1873.

Straffedom eller en Anklagebeslutning eller en Fængs- 30. Septbr.

lingskjendelse eller hvilkensomhelst anden ligesaa gyldig"^*^""^**^

Åkt, der paa samme Maade oplyser Beskaffenheden og

Storreisen af de paaklagede Gjerninger, saavelsom det

paa disse Gjerninger anvendelige Straffebud.

Disse Akter skulle fremlægges enten i Original

eller i Afskrift bekræftet af en Domstol eller hvilken-

somhelst anden kompetent Myndighed i det Land, som

begjærer Udleveringen. Til samme Tid skal, saavidt

muligt, fremskaffes Signalement af den Person, der

fordres udleveret, eller et andet Hjælpemiddel til at

godtgjore hans Identitet,

Art. IX. I paatrængende Tilfælde og navnlig,

naar det staar til at befrygte, at den Skyldige vil und-

vige, skal enhver af de to Regjeringer, under Paabe-

raabelse af en Straffedom, en Anklagebeslutning eller

en Fængslingskjendelse, kunne paa hurtigste Maade og

selv ved Benyttelse af Telegrafen, men dog altid ad

diplomatisk Vej forlange og erholde den Domfældte

eller Tiltalte fængslet imod at fremlægge det paabe-

raabte Dokument inden 20 Dage efter Fængslingen.

Art. X. Koster eller Gjenstande, der ere an-

holdte hos den Domfældte eller Tiltalte, Instrumenter

og Redskaber, hvoraf han maatte have betjent sig for

at begaa Forbrydelsen, samt enhver anden Gjenstand,

der kan tjene som Bevis imod den Paagjældende,

skulle, forsaavidt Tredjemands Ret ikke derfor er til

Hinder, udleveres samtidig med den anholdte Persons

Aflevering. De ovennævnte Gjenstande skulle udle-

veres, selv om den Skyldiges Udlevering, efter at være

indrommet, ikke kan finde Sted paa Grund af hans

Dod eller Undvigelse.

Denne Udlevering skal tillige omfatte alle Gjen-

stande af samme Beskaffenhed, som Tiltalte maatte

have skjult eller deponeret i det Land, i hvilket han

XXL B. 45
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1873. har taget Tilflugt, og som senere maatte findes der-

30. Septbr. steds.

Dog forbeholdes Tredjemands Ret med Hensyn til

de ovennævnte Gjenstande, der efter Retsforfolgningens

Slutning skulle tilbageleveres omkostningsfrit.

Art. XL Omkostningerne ved den Paagjældendes

Fængsling, Underhold og Transport skulle paahvile en-

hver af de kontraherende Stater indenfor deres egne

Grændser, hvorimod Omkostningerne ved Underholdet

og Transporten igjennem mellemliggende Stater skulle

bæres af den Stat, der fordrer Udleveringen. Dersom

Transporten til Sos maatte foretrækkes, indskibes den

Paagjældende paa den Regjerings Bekostning, der har

begjært Udleveringen, og fores til den Havn, som sidst-

nævnte Regjerings diplomatiske Agent bestemmer.

Art. Xn. Naar en af de kontraherende Stater

maatte anse det fornodent til Oplysning under en ikke

politisk Straffesag at faa afhort Vidner eller foretaget

en hvilkensomhelst anden til Undersogelsen eller Rets-

forf5lgningen henhorende Handling i det andet Land,

da skal en Rekvisitionsskrivelse fra'vedkommende Dom-

stol eller kompetente Myndighed fremsendes ad diplo-

matisk Vej og tages til Folge overensstemmende med

Lovene i det Land, hvor Vidnet afhores eller Rets-

forhandlingen skal foregaa. De tvende Regjeringer

give gjensidig Afkald paa Erstatning for de deraf fly-

dende Omkostninger.

Art, XHL Saafremt et Vidnes personlige Mode

maatte være fornodent i en ikke politisk Straffesag,

skal Regjeringen i det Land, hvor Vidnet opholder sig,

anmode det om at efterkomme den Opfordring, der

rettes til det af den anden Regjering.

Hvis Vidnet samtykker, skal den Stat, der har

Interesse af dets Mode, holde Vidnet skadeslost for

dets Omkostninger ved Reisen og Opholdet og for den

det foraarsagede personlige Uleilighed og Tidsspilde.
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Intet Vidne, hvilken Nation det end tilhorer, kan, 1873:

naar det i Henhold til en det i det ene af de to Lande 30. Sfeptbr,

tilstillet Stævning moder for Dommeren i det andet
"^^^""^^^

Land, dersteds forfolges eller anholdes for Handlinger,

der ligge forud for Stævningen,

Art. XIV. Dersom en af de to kontraherende

Stater under en Straffesag maatte onske at erholde

meddelt Bevisligheder eller Retsdokumenter, som en

Myndighed i det andet Land har i sin Besiddelse, skal

Begjæringen herom fremsættes ad diplomatisk Vej, og

den vil være at opfylde, forsaavidt særegne Hensyn

ikke ere til Hinder derfor, selvfolgelig med Forpligtelse

til at tilbagesende dem.

Art. XV. Alle Aktstykker og Dokumenter, som

de to Regjeringer ifolge denne Konventions Bestem-

melser gjensidig meddele hinanden, skulle være led-

sagede af en fransk Oversættelse.

Art. XVI. Den nærværende Konvention er sluttet

paa fem Aar fra den 1. Oktober 1873 at regne. Der-

som ingen af de kontraherende Parter sex Maaneder

forinden 1. Januar 1878 har tilkjendegivet den anden,

at det er dens Hensigt at lade Konventionen træde ud

af Kraft, forbliver den gjældende i de næste fem Aar,

og saaledes fremdeles fra fem til fem Aar.

Denne Konvention skal ratificeres, og Ratifika-

tionerne skulle udvexles i Lobet af to Maaneder eller

om muligt tidligere.

' Til Stadfæstelse heraf have de tvende Befuld-

I

tøægtigede undertegnet denne Konvention og paatrykt

samme deres Vaabensegl.

Givet i Kjobenhavn den 19. Juli 1873.

O. D. Rosen6rn-Lehn. F. Spinola.

(L. S.) (L. S.)

Hvilket, efter at Konventionen er bleven ratificeret,

Og Ratifikationerne uoder 18, Septbr. d. A, ere blevne

Udvexlede i Kjobenhavn, herved bringes til almindelig

Kundskab. — Justitsministeriet den 30. Septbr. 1873.
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1873.

25< Oktbr
^over Island, ang. Salg af to Landsoverretshuset

i Reykjavik tilhfirende Jordparceller. Khavn den

25. Oktbr. 1873. — Isl. Kopib. 1873 Nr. 740. røindium

Btjomarmålefni fslands III, S. 678.

Ved at fremsende 2 Andragender, hvori Naboerne

til det tidligere saakaldte Landsoverretshus i Reykjavik,

Kancelliraad A. Thorsteinsson ]og Fotograf S. Ey-

mundsson, have ansogt om at erholde tilkjobs tvende

nærmere betegnede Parceller af bemeldte Ejendoms

Grund, af Storrelse henholdsvis 2513/4 og 2OIV4

Alen, har Hr. Landsh. i behgl. Skriv, af 15. August

sidsti. med Bilag indstillet, at Afhændelsen af de om-

spurgte Parceller, hvis Afsavn formentlig ikke vil være

af nogen væsentlig Betydning for Ejendommen, maa

finde Sted for en ved uvillige Mænds Taxation fastsat

Kjobesum, dog ej under 8 Sk. pr. Alen, samt imod

at Kjoberne ved Deklarationer, der blive at thinglæse

som Forhæftelser paa deres Ejendomme, forpligte sig

til inden en passende Frist at opfore af Nyt umiddel-

bart indenfor den ny Skjellinie saaledes at Skjellet

helt er paa deres Grund, et forsvarligt Plankeværk

eller Stakit af mindst 2 Alens Hdide, og fremtidig at

vedligeholde samme i forsvarlig Stand, hvorhos de ville

have at overtage en forholdsmæssig Andel af den

Ejendommen paahvilende Grundskat, og forpligte sig

til ikke at bebygge Parcellerne i kortere Afstand fra

de paa Hovedejendoramen nu opfSrte Bygninger end de

i Plak. 29. Maj 1839 § 3 B fastsatte 10 Alen.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Mi-

nisteriet ikke finder Noget at erindre imod, at de om-

handlede Afhændelser finde Sted paa de anforte Be-

tingelser.
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Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Landshovdingen over Island, ang. Adgang til

præstelig Vielse i Island. Khavn den 25. Oktbr.

1873. — Isl. Kopib. 1873 Nr. 747. Ti&indi nm stjomar-

målefni fslands m, S. 679-80.

I Anledning af en Ansogning, hvori forbenværende

Discipel i Reykjavik Jærde Skole, J6n Bjarnason fra

Straumfjor&ur, efterat have underkastet sig forstå Del

af Afgangsexaraen ved bemeldte Skole, paany har an-

holdt om at maatte erholde Præstevielse og Adgang

til at ansoge om et af de ringeste Kald i Island, uanset

at han ikke har underkastet sig eller troster sig til at

underkaste sig de Kundskabsprover, der ere lovbefalede

Betingelser for at opnaa det af ham Ansogte, — har

Hr, Landsh., under Henvisning til, hvad De i Egen-

skab af Stiftamtmand tidligere har udtalt angaaende

et lignende Andragende fra' samme Supplikant, i behgl.

Skrivelse af 1^7. August sidsti. indstillet, at den af An-

drageren ansogte Tilladelse soges udvirket for ham,

dog saaledes at han, forinden han tilstedes til Præste-

vielse, underkaster sig og bestaar en efter nærmere

Bestemmelse af Biskoppen over Island afholdt Prove

i praktisk Theologi.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at man,

som allerede i Skriv, herfra af 26. Juni 1871 udtalt,

maa anse det for yderst betænkeligt at befordre Nogen

til geistlig Værdighed, som ikke opfylder de i sig selv

lidet strænge Fordringer, der ere stillede til de is-

landske Præsters Dannelse og Kundskaber. Som be-

mærket i ovennævnte Skrivelse bor det i alt Fald efter

Ministeriets Formening ikke tilstedes undtagen under

ganske overordentlige Omstændigheder; men ligesom

saadanne her ikke foreligge, og navnligen ikke kunne

soges i , at for Tiden flere mindre Præstekald
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1873. henstaa ubesatte af Mange] paa Supplikanter, lige-

^^^^^J^^^p'saalidt som der vil kunne tages Hensyn til saa-

danne rent personlige Forhold som Vedkommendes

Trang og lignende, saaledes raaa det ogsaa bemærkes,

at man ved at tilstaa Undtagelse fra de almindelige

Regler om Betingelserne for at erholde Præstekald i

Island i en væsentlig Grad vilde svække Betydningen

af Præsteskolens Virksomhed.

I Henhold hertil maa Ministeriet fremdeles finde

Betænkelighed ved at udvirke den omhandlede Til-

ladelse for Supplikanten.

25. oktbr. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til LandshOvdingen over Island, ang. Mageskifte af

2 Jordparceller- Khavn den 25. Oktbr. 1873.

—

Isl. Kopib. 1873 Nr, 751. Ti5indi um etjornarmålefni fslands

III, S. 680-81.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets efter Mod-

tagelsen af Hr, Landsh 's behgl. Skriv, af 24, August

sidsti. derom allerund. nedlagte Forestilling har det

behaget H. M. Kongen under 16. d. M, allernaad. at

bifalde, at det SkinnastaSir Præstekald i Thingo Syssel

inden Nord- og Ostamtet tilhorende, i de saakaldte

Hélsfjoll beliggende Stykke Land, Nor&urmelur kaldet,

maa overdrages i Mageskifte til Repstyrer Kristjån

J6hannsson afH6ls8el for 3 Hdr, af den ham tilhorende

Jord Leifssta&ir i Axarfjor&ur, med de til Parcellen

hOrende Bygninger, dog at det Mageskiftebrev, der

eventuelt vil blive udfærdiget af Præstekaldet, klau-

suleres saaledes, at bemeldte Præstekald, der mangler

Adkomstbreve paa fornævnte Stykke Land, ikke over-

tager noget Ansvar for Vanhjemmel.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Landsh. til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse.
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Bekjendtgjfirelse ang. danske Skibes Fritagelse 1875.

for Ommaaling i franske Havne m. m. KhaTO'29. Oktbr.

den 29. Oktbr. 1873. — Lovtid. for Kgr. Danmark

1873 S. 379; Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1873 S. 478 Qfr. Ge-

neraldir. f. Skattev. Cirk, 29. Oktbr. 1873 i Ministerialtidende

for Danmark 1873 A, S. 187.

Efter at der fra den 1. Juni d. A. i Frankrig er

antaget et Skibsmaalingssystem svarende til det her i

Landet gjældende, har den franske Regjering, ifolge

Meddelelse til Udenrigsministeriet, truffet den Bestem-

melse, at danske Skibe, der have Nationalitets-Certi-

fikater udstedte i Henhold til Loven af 13. Marts 1867,

fra den 1. Oktbr. 1873 at regne skulle være fritagne

for Ommaaling i franske Havne, idet hine Certifikaters

Angivelse af vedkommende Skibes Drægtighed dér vil

blive tagen til Folge.

I Medfor heraf ville ligeledes Skibe, der hore

hjemme i Frankrig, og som ere forsynede med Maa-

lings- Certifikater, udstedte dér efter den 1. Juni 1873,

ikke være at underkaste Ommaaling i danske Havne,

men den i hine Certifikater angivne Drægtighed vil her

være at tage til Folge.

Overslag over Islands Indtægter og Udgifter sl oktbr.

i Aaret fra den 1. Januar til den 31. Decbr.

1874. Kjobenhayn den 3L Oktober 1873. —
Isl. Forest. og Eesol. Prot. 1873 Nr. 42. Ministerialtidende for

Danmark 1873 B, S. 623-38 (med forklarende Bemærkninger);

Sk^rslur um landshagi å fsland V. S. 671-75, samt S. 675-96

(Bemærkningerne paa Islandsk); Algreen-Ussings Lovs. 1873,

S. 480-83; røindi um stjornarmalefni fslands III, S. 682-88.
»)

O Dette i Justitsministeriet opgjorte Overslag over Islands

Indtægter og Udgifter i Regnskabsaaret fra 1. Jannar til

31. Decbr. 1874 er ledsaget af forklarende Bemærkninger

(jfr. de ovenfor citerede Steder), samt et forudskikket allerh.
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1873. Åætlun ura tekjur og litgjold Islands å årinu fra

Oktbr. 1. jamiarmåna&ar til 31. desembermåna&ar 1874.

Fyrsti kapituli.

Tekjur.

1. gr. Å årinu 1874 er ætlazt til ab tekjur Is-

lands sje 106,393 rd, 6 sk., en l)etta fje fæst me& J)vi

moti, sem sk^rt er fra i 2. til 4. gr.

2. gr. pær tekjur, sem hjer skulu taldar, er ætla&

ab nemi 52,129 rd. 6 sk.:
rd. sk.

1. erfbafjårskattur og gjald af fasteignar-

solum 1,570.

2. gjold fyrir leyfisbrjef og veitingabrjef . . 400.

3. nafDb6taskattur 180.

4. tekjur af Ijenss^slum 2,660.

5. 16gt)ingisskrifara laun 32. 6

6. tekjur af umbobssyslugjoldum 936.

7. konungstiundir 3,400.

8. logmannstollur o. fl • • . 476.

9. gjold af verzlun å Islandi . . 11,700 rd.

gjold af p6stgufuskipinu . . . 994 —
12,694.

10. gjald å brennivini o. fl. . . . 15,000 rd.

ab fra dregnura innheimtu-

launum, 2 af hundrabi 300 —
14,700.

11. tekjur af konungsjorbum , . , 17,060 rd.

ab fra dregnum

;

umbobslaunuui, prestmotu, al-

l)ingistolli o. fl 4,660 —
12,400.

12. gjald uppi andvirbi seldra jarba og fast-

eigna, og vextiraf 6goldnu andvirbi, sem

hinar seldu eignir enn eru ab vebi fyrir:
^^^^^^

yfir um . . . 49,448. 6

Keskript af 31. Oktbr. 1873, hvorved det approberes, idet

Justitsministeriet samtidig bemyndiges til at lade det bringe

til almindelig Kundskab i Forbindelse med selve Eeskriptet.

r
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rd. sk. 1873.

handa a&. . . 49,448. 6 31. Oktbr.

a. vextir 175 rd,

b. borgun uppi andvir&iS . . 60 —
235,

13. leigugjold:

a. af Lundey 83 rd.

b. af breDnisteinsDamuDum i

bingeyjars^slu 585 —
668.

14. afgjald af jbr&unum Belgsholti og Belgs-

holtskoti o. fl 74.

15. tekjur, er snerta bjålparsjélbinn 1,204.

16. 6vissar tekjur (hjer eru taldar meS sektir

samkvæmt hinum almenna hegningar-

logum 25. Juni 1869) 500.

samtals , , . 52,129. 6

3. gr, Gj5Id uppi lån og skyndilan ver&a talin

uppå 5,258 rd.:

rd. sk.

1. upp 1 aJ|)ingiskostnaB 4,000.

2. onnur endurgjold:

a. uppi skyndilan litaf i^årklåb-

anum å Islandi 500.

b. — lån til i{)essa&byggjaupp

aptur kirkju Mo&ruvalla

klausturs 220.

c. — lån til |)ess ab afst^ra

hallæri i sufeur- og vestur-

umdæmi Islands 430.

d. — lån til |)ess ab byggja

kirkju å Eyri 108.

1,258.

samtals . . , 5,258.

4. gr. Tillag lir rikissjå&num samkvæmt logum

nm hina stjérnarlegu stobu Islands i rikinu 2. jan, 1871

verbur talib 49,006 rd.:

r
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1873. rd. sk

31. Oktbr. hib fasta tillag 30,000.

ankatillag 20,000.

50,000.

samkvæmt 6. gr. laganna ver&ur dregi& fra . 994.

samtals . . . 49,006.

Annar kapituli.

Utgjold.

5. gr. Å årinu 1874 er ætlafe å, a& utgjold Is-

lands ver&l alls 106,393 rd. 6 sk. samkvæmt J)eim

gjalda-greinum, sem sk;frt er fra i 6.— 10. gr.

6. gr. Utgjold, er snerta d6msmåla8tj6rnina, eru

talin ab nemi 40,111 rd. 64 sk.:

rd. sL

A. 1, Laun embættismanna. . , 26,148. 32

2. vibb6t, talin samkvæmt

logum 26. marzm. 1870

9. gr. 2,534. »

28,682. 32

B. Skrifstofufje o. s. frv 5,000. »

C. Tillag til p6ststj6rnarinnar a Islandi . , 2,640. »

D. Onnur utgjold:

1. |)6knun handa tveimur settum måla-

færslumonnum vi& landsyfirrjettinn

500.

2. jiiknun handa fyrsta yfir-

démara i landsyfirrjettinum

fyrir at leggja ut d6ras-

gjorSir 250.

3. styrkar i notum spitalans,

sem var fyrrum å Gufanesi 96.

4. styrkur til gar&aræktar,

o. s. frv 300-

yfir um ... 1146. » 36,3^22. 32
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rd. Bk. 1873.

handa a& . . . 1146. • 36,322. 32 31. Oktbr.

5. styrkur til litbytingar å

læknisme&olum handa få-

tæklingum 400.

6. styrkur handa hinu islenzka

b6kmenntafjelagi til ])qgs ab

gefa lit skyrslur um lands-

hagi å Islandi 400.

7. styrkur til jjess ab gefa ut

lagasafn fyrir Island , . . 933. 32

8. til abgjor&ar åVestmanna-

eyja kirkju , 800.

9. til vibhalds å yfirrjettar-

stofunni, ahalda og il, • . . 110.

3,789. 32

saratals . . . 40,111. 64

7. gr. Utgjold, er snerta kirkju^^ og kennsJa-

stj6rnina, eru talin 27,090 rd. 72 sk,:

rd, sk.

A. 1. Laun erabættismanna . . 13,700.

2. vi&b6t, talin sanikvæmt logum

26. marzm. 1870, 9. gr. . 1,858.— 15,558.

B. 1. Fyrirumsj6nviBhinnlærbask61a 300.

2. a&stobarfje 800.

3. vi&b6t eptir kornverbi .... 160.

1,260.

C. Onnur utgjoJd:

1. I {)arfir andlegu stjettarinnar:

1. til fåtækustu brau&a 318. 72

2. til nokkurra brau&a i fyr-

veranda Hola stipti 300.

3. til prestsekkna og barna . . 400.

4. styrkur handa fåtækum upp-

gjafaprestumog prestsekkjum 500.

5. skrifstofufje handa biskupi . 400. — 1,918. 72

yfir um . . . 18,736, 72
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1873. rd. sk.

31, Oktbr. handan ab . . • 18,736. 72

II. I l)arfir prestaskélans og hins

lærba skéla:

til prestaskålans:

1. husaleiga handa ISlærisveinum

40 rd, handa hverjum . . . 720.

2. til b6kakaupa 150.

3. til timakennslu 100.

4. til eldvi&ar og lj6sa og fl. • 100.

5. til i^mislegra litgjalda .... 100.

til hins lærba, sk61a:

6. til békakaupa 300.

7. til eldivi&ar og Ijosa .... 800.

8. lil skolahussins utanstokks

og innan 700.

9. til timakennslu 530.

10. olmusur 4,000.

11. fyrir ab semja reikninga

Bk6lans 100.

12. fyrir skrifstorf og litreikninga 100.

13. fyrir prestsverk 24,

14. l)6knun handa lækni 30.

15. yraisleg utgjold 600.

8,354.

samtals . . . 27,090. 72

8. gr. Eptirlaun eru talin 11,000 rd.

9. gr. Til jmialegrsi 6vissra utgjalda, sera uppa

kunna ab koma, eru ætlabir 4,000 rd.

10. gr. Afganginn, sem fyrst um sinn er ætlabur

ab verbi 24,190 rd, 62 sk., skal leggja til hjålpar-

sj6bsins.

Af honum verbur veitt lån handa jafnabarsjobum

amtanna, til J)ess ab byggja J)ar fangelsi.
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Overslag over Islands Indtægter og Udgifter i 1873,

Aaret 1874. 31. Oktbr.

Forste Kapitel.

Indtægt.

§ 1. I Aaret 1874 beregnes som Indtægt for Is-

land 106.393 Rd. 6 Sk , hidrorende fra de i Para-

graferne 2—4 nævnte Indtægtskilder.

§ 2. Efternævnte Indtægter beregnes til 52,129

Bd, 6 Sk., nemlig:

Rd. /i

1. Afgifter af Arv og overdragne Ejen-

domme 1,570.

2. Gebyrer for Bevillinger og Bestallinger 400.

3. Rangskat 180.

4. Sysselernes Forpagtningsafgifter. . , . 2,660.

5. Laugthingsskriverlon 32. 6

6. Administrerede Mandtalsbogsintrader . 936.

7. Kongetiende 3,400.

•8. Laugmandstold m. m 476.

9. Afgifter af den islandske

Handel .... 11,700 Rd.

— af Postdampskibet 994 —
12,694.

10» Afgift af Brændevin m. m. 15,000 Rd.

heri fragaar 2 pCt. for

Oppeborselen 300 —
14,700.

11. Indtægter af det kgl. Jorde-

gods 17,060 Rd.

Heri fragaar:

Administrationssalærer, Sa-

lærer til Præster, Refu-

sion af Althingsomkost-

ninger m. m 4,660

12,400,

Overfores . . . 49,448. 6
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1873.

31. Oktbr.

Ed.

Overfort .... 49^148.

12. Afdrag paa Kjobesummer for solgt

Jordegods og Ejendomme, samt Ren-

ter af de i de solgte Ejendomme

endnu indestaaende Salgskapitaler

:

a. Renter- 175 Rd.

b. Afdrag . 60 —— 235.

6

13. Forpagtningsafgift

:

a. af Lundo 83 Rd,

b. af Svovllejerne i Thingo

Syssel . 585 —

14.

15.

668.

74.

Afgifter af Jorderne Belgsholt

og Belgsholtskot m. m
Indtægter vedkommende Reservefonden 1,204.

16. Tilfældige Indtægter (herunder Boder

•efter Straffeloven af 25. Juni 1869) . 500.

I Alt . . . 52,129. 6

§ 3. Tilbagebetaling af Laan og foreskudte Sum-

mer beregnes til 5,258 Rd., nemlig:

1. Refusion af Althingsorakostninger .

2, Andre Tilbagebetalinger:

a. paa Forskud i Anledning af

Skabsygen i Island 500.

b, paa Laan til Gjenopforelsen

af Modrevalla Klosterkirke . 220.

c, paa Laan til Forebyggelse af

Hungersnod i Islands Soa-

deramt og Vestamt 430.

d. paa Laan til Opforeisen af

en Kirke paa Eyri 108.

Ed.

4,000.

i5

1,258.

I Alt . . . 5,258.
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§ 4. Tilskud fra Statskassen efter Lov om Is- 1873.

lands forfatningsmæssige Stilling i Riget af 2. Januar ^1- Oktbr.

1871 opfores med 49,006 Rd., nemlig:
^

Ed.

ordentligt Tilskud 30,000.

overordentligt Tilskud 20,000.

50,000.

hvori i Henhold til Lovens § 6 fragaar . . 994.

I Alt . , . 49,006.

Andet Kapitel.

Udgift.

§ 5. I Aaret 1874 beregnes til Udgift for Island

et samlet Belob af 106,393 Rd. 6 Sk. ifolge de i

Paragraferne 6—10 nærmere betegnede Udgiftsposter,

§ 6. Udgifter, Justitsministeriet vedkommende,

anslaas til 40,111 Rd, 64 Sk., nemlig:

Ed. p

A. 1. Lonninger 26,148. 32

2. Tillæg beregnet efter Lov

af 26. Marts 1870 § 9 . 2,534. •

28,682. 32

B. Kontorhold m. v 5,000.

C. Tilskud til Postvæsenet i Island . . . 2,640.

D. Andre Udgifter:

1. Honorar til to konstituerede

Sagforere ved Landsover-

retten 500.

2. Honorar til 1ste Assessor i

Landsoverretten for Over-

sættelse af Retsakter . . . 250.

3. Understottelseistedetfordet

nedlagte Gufunes Hospital 96.

4. til Havedyrkningens Frem-

me m. V 300.

Overfores . , . 1146. » 36,322. 32
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1873. Rd. ^

31.0ktbr.| Overfort . , . 1146. 36,322. 32
^"^'"^^

5. til Udlevering og Dispen-

sation af Fattigmedicin . , 400.

6. Understottelse til det is-

landske literære Selskab til

Udgivelse af statistiske

Meddelelser om Island . , 400.

7. til Udgivelse af en Lov-

samling for Island 933. 32

8. til en Hovedreparation af

Vestmanno Kirke 800. »

9. til Vedligeholdelse af Lands-

overrettens Lokale, Inven-

tarium m. m 110. >

3,789. 32

1 Alt , . . 40,111. 64

§ 7. Udgifter, Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet vedkommende, anslaas til 27,090 Rd
72 SL, nemlig:

Rd. /5

A, 1. LSnninger 13,700.

2. Tillæg beregnet efter Lov

af 26. Marts 1870 § 9 . 1,858.

15,558. .

B. 1. Til Inspektion ved den lærde

Skole 300 Rd.

2. Til Medhjælp 800 —
3. Tillæg beregnet efter Sædom-

skrivning 160 —
1,260. •

C. Andre Udgifter:

L Til Geistligheden:

1. til de fattigste Præstekald . 318. 72

2. til adskillige Præstekald i

forrige H6lar Stift 300. -

Overfores . . , 618. 72.16,818. •
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Rd. iS 1873.
Overfort , , . 61S, 72. 16,818. » 31. Oktbr.

til Præsters Enker og Born 400.

4. Understottelse til fattige af-

skedigede Præster samt Præ-

steenker 500.

5 Kontorholdsgodtgjorelse til

Biskoppen 400.

1,918. 72
IL Til det hojere Undervisningsvæsen:

Vedkommende Pastoralseminariet;

1. Husleje til 18 Seminarister a

40 Rd 720.

2. til Indkjob af Boger 150.

3. tii Timeundervisning 100.

4. til Brændsel og Belysn. m.m. 100.

5. forskjellige Udgifter 100.

Vedkommende den lærde Skole

:

6. til Indkjob af Boger .... 300.

7. til Brændsel og Belysning . 800.

8. til Bygnings- og Inventarie-

udgifter 700.

9. til Timeundervisning 530.

10. Stipendier 4,000.

11. til Regnskabsforing 100.

12. til Afskrivnings- og Udreg-

ningsforretninger 100.

13. til Ministerialia 24.

14. til Lægehonorar 30.

15. forskjellige Udgifter 600.
— Sj354#

I Alt . . . 27,090. 72

§ 8. Pensioner og Understottelser anslaas til

11,000 Rd.

§ 9. Uforudsete og tilfældiger Udgifte beregnes til

4,000 Rd.

XXI. B 46
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1873. § 10. Overskuddet, der forelobig anslaas til

["^^^^^ 24,190 Rd. 62 Sk., henlægges til Reservefonden.

Heraf vil der være at afholde Laan til Aintsre-

partitionsfondene til Opforeisen af Fængsler i de paa-

gjældende Amter.

Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovclingen

over Island, ang. Skattepligtens Grænser. Khavn

den 6. Novbr. 1873. — isi. Kopib. 1873 Nr. 786.

Tl&indi um stjornarmålefni fslands III, S. 689—90.

Efter at have modtaget Hr, Landsh.'s behgl. Be-

tænkning af 31. August sidst], over et gjennem Amt-

manden over Nord- og Ostamtet hertil indkommet An-

dragende, hvori Sysselmand i Thingo Syssel L. Svein-

bjornsson har forespurgt:

1, om der efter den gjældende Lovgivning ud-

fordres, at Bonden skal eje 1 Hdr. til Tiende over

Mandtal for at være pligtig til at svare Skat, eller om

V2 Hdr. eller endog Vs Hdi\ maa anses tilstrække-

ligt, og

2. om der, forsaavidt det fforste Alternativ an-

tages, desuagtet ifolge Sædvane bor opkræves Skat i

bemeldte Syssel af enhver Bonde, der ejer et halvt

Hundred til Tiende over Mandtal,

skulde man til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse tjenstl. melde, at Justitsministeriet med Hr.

Landsh. og bemeldte Amtmand maa være enigt i, at

de opkastede Sporgsmaal bor besvares derhen:

ad 1. at der for at Nogen skal være pligtig til

at betale Skat udfordres, at han ejer til Tiende 1 Hdr,

for hver Person, han har at forsorge, og desuden 1 Hdr.,

ad 2. at denne Regel ogsaa maa antages at gjælde

for Thingo Syssels Vedkommende.
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Justitsministeriets Skrivelse til Lanclshovdingen 1873.

over Islandj ang. Overslaget over Islands IndtægterJ^;^^^
Og Udgifter for 1874 og om den islandske Justits-

kasse. KjObenhavn den 7. November 1873. —
Isl. Kopib.,1873 Nr. 794. Ti&indi um stjomarmålefni fslands

UI, S. 690-91.

Hoslagt undlader man ikke tjenstl. atftilstille Hr.

Landsh. et Antal Expl. a£ det under 31. £, M, allerh.

approberede Overslag over Islands Indtægter og Ud-
gifter for 1874, og skulde man med Hensyn til Reg-

lerne for Udbetalinger m. m. af de Lonninger osv.,

der ere opforte i de nogle Expl. vedfojede, til Optagelse

i Ministerialtidenden bestemte Bemærkninger til be-

meldte Overslag 1), henvise til de i Justitsm. Skriv, af

20. Febr. 1866, jfr. det islandske Departements Skriv,

af 15. April 1851 samt 4. Marts 1871, antydede For-

skrifter.

I Forbindelse hermed undlader man ikke at be-

mærke, at der ved allerh. Resol. af ovennævnte Dato

ligeledes allern. er bifaldet, at Justitskassen ophæves

som en særlig Fond, saaledes at dens Indtægter ind-

flyde i og dens Udgifter afholdes af Landskassen,

hvorom i det Hele henvises til nysnævnte. Bemærk-

ninger ad § 2 Nr. 15, jfr. Nr. 8 og § 6, Nr. 2 og

Nr. 9. Som Folge heraf skulde man anmode Hr.

Landsh. om at transportere samtlige de Justitskassea

tilhorende private Obligationer til Landskassen og at

indsende hertil i Oversættelse Gjenparter af samtlige

de Justitskassen tidligere tilhorende private Obliga-

tioner, samt endvidere et behorigt dokumenteret Regn-

skab over Justitskassens Midler ved Slutningen af Aaret

1873, idet Regnskabets eventuelle Saldo vil være at

indbetale i Jordebogskassen som en Indtægt for Re-

servefonden (§ 2 Nr. 15).

^) se Ministerialtidende for Danmark 1873 B, S. 625—28 og

Skyrslur um landshagi å fslandi VI. B, S. 675—96.

46*
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1873. Med Hensyn til den i Overslaget paa § 6 B op-

Novbr, tagne nye Post »Godtgjorelse til Embedsmænd for

Ophor af Portofriheden 600 Rd.«, imodeser man ved

Slutningen af det paagjældende Aar en Indberetning

om, hvormeget der i saa Henseende er forbrugt, lige-

som man med Hensyn til de paa § 6, D. 8, opforte

800 Rd. til en Hovedreparation af Vestmanno Kirke

udbeder sig i sin Tid Regnskab over Byggeforetagendet,

ledsaget af Synsforretning over Kirken.

Forsaavidt der i Overensstemmelse med Overslagets

§ 10 i 1874 maatte ske nogen Udbetaling af Lands-

kassen til Opforelse af et Fængsel paa Vestmannoerne,

skulde man have Dem anmodet om at drage Omsorg

for, at det paagjældende Belob, der vil være at yde

som Laan til Sonderamtets Repartitionsfond, forrentes

med 4 % og afdrages med Vi5 aarlig i de 15 efter

Udbetalingen folgende Aar, hvorhos man, naar Fængslet

er fuldfort, imodeser Regnskab ledsaget af Synsforret-

ning over dette Byggeforetagende.

Af Hr. Landsh.'s Skriv, af ]. Maj d. A. frem-

gaar, at der hidtil af den islandske Justitskasse er

blevet udbetalt et Tilskud af 62 Rd, aarlig til en Po-

litibetjents Lonning i Reykjavik. Da Ministeriet imid-

lertid savner Kundskab om, naar og med hvilken Hjem-

mel denne Udgift er bleven bevilget, skulde man tjenstl.

udbede sig meddelt nærmere Oplysning i bemeldte

Henseende ledsaget af Deres Ytringer om hvorvidt

denne Udgift nu, efter at Justitskassens Midler ere

inddragne i Landskassen, maatte egne sig til at afholdes

af denne, idet man iovrigt henviser til Bemærkningerne

til Overslaget ad § 6 in fine.

Sluttelig bemærkes, at der er meddelt Landfogden

paa Island Ordre til Udbetaling af de i Overslaget an-

forte Belob m. v.
^
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Bekjendtgj oreise om, atPost- ogTelegrafvæsenet 1873.

fra 17. Novbr. 1873 henlægges under Indenrigs-

ministeriet. Khavn den 8. November 1873, —
Lovtidende for Kgr. Danmark 1873 S. 384; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1873 S. 486 (jfr. Bekgj. af 15. s. M. i Ministerialtid.

for Danm. 1873 A, S. 205).

Jnstitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen 8. Novbr.

over Island, ang. Specifikation af Sysselintrader.

Khavn den 8. Novbr. 1873. - isi. Kopib. 1873 Nr. 800.

Tibindi um stjornarmalefni Islands III, S. 692-93.

Da det, uanset det i Reglement indeholdende nær-

niere Bestemmelser angaaende det offentlige Regnskabs-
og OppeborseJsvæsen i Island af 13. Febr. 1873 § 5,

jfr. Justitsm. Skriv, af 13. Januar ISM og 5. JuU 1861
givne Paalæg om, at ethvert Beob, der indbetales i

Islands Jordebogskasse eller Finanshovedkassen, bor

være ledsaget af en Skrivelse, indeholdende en speci-

ficeret Forklaring om, hvilke Indtægtsposter i detpaa-
gjældende Regnskab der agtes berigtigede ved det ind-

sendte Belob, jevnlig finder Sted, at Sysselmændene
hertil indsende Anvisninger til Dækning af Syssel-

intraderne
, uden at iagttage den nævnte Forskrift,

skulde man tjenstl. have Hr. Landsh. anmodet om
behgl. at ville alvorligen indskjærpe samtlige Syssel-

mænd uojagtig at overholde hint Paalæg samt tilkjende-

give dem, at der vil blive dikteret dem Boder for Over-

trædelser heraf.

I Forbindelse hermed onskes det samtlige Oppe-

borselsbetjente paalagt, noje at holde sig Forskrifterne

i Minist. Skriv. 13. April 1864 og 5. Maj 1866, jfr.

ommeldte Reglem. § 4, 2. Stk,, ang. Formen af de til

Dækning af offentlige Intrader indsendte Anvisninger

efterrettelige, idet det betydes dem, at Ministeriet for

Fremtiden ikke modtager Anvisninger, der ikke ere

indrettede i Overensstemmelse med hine Forskrifter,
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1873.

19. Bechr.

Justitsministeriets Skrivelse til LandshOvdingen

' over Island, ang. et Reiseforbud i Anledning af

en ikjendt Bilde. Khavn den 19. Decbr. 1873.

—

Isl. Kopib. 1873 Nr. 865. Mindi nm stjornarmålefni Islands

III, S. 693-94.
*

Med behgl. Skriv, af 16. Oktbr. sidsti. har Hr.

Landsh. hertil indsendt en Erklæring fra Amtmanden

over Islands Nord- og Ostarat og Sysselmanden i Huna-

vatns Syssel over det dermed tilbagefulgte Andragende,

hvori Skibsforer S. J. Nielsen her af Staden besværer

sig over, at Repstyrer Årni Jonsson af J)vera i Efter-

aaret 1872 i Anledning af en mellem Andrageren og

Baadforer Helgi Helgason opstaaet Tvist, hvorunder

Andrageren stodte Helgi Helgason omkuld, forbod ham,

der laa seilfærdig paa Havnen ved Holanes, at afseile,

forinden han havde erlagt en Bode for den af ham

imod Helgi Helgason udviste Vold. Sysselmanden har

imidlertid forment, at da bemeldte Skibsforer S. J.

Nielsen ved den ommeldte Leilighed havde gjort sig

skyldig i en Politiforseelse, hvorfor han ved Hunavatns

Syssels Politiretsdom af 4. Novbr. f. A. er ikjendt

en Bode af 2 Rd., er det saa langt fra, at Repstyreren

ved at forbyde Skipperen at reise bort med mindre

han enten strax rettede for sig eller stillede en veder-

hæftig Kautionist for den Bode, han eventuelt vilde

blive d5mt til at erlægge, har udvist nogen Malkon-

duite, at han tvertimod ved den nævnte Leilighed har

anvendt den Varsomhed og Konduite, som Kane. Skriv,

af 22. Marts 1845 i Henhold til Lovgivningen i saa

Henseende foreskriver. Og i Henhold hertil har baade
tm

Amtmanden over Nord- og Ostamtet og Hr. Landsh.

anset Klagen for ubefojet.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at da

det, henset til at Skibsforer Nielsen er bleven anset

med Bode efter Straffelovens § 202, maa forudsættes,
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at den omhandlede Sag imellem ham og Helgi Helgason 1873.

var af privat Natur, kan det ikke anses for hjemlet,
i2~BeébT

særlig ikke i fornævnte Kane. Skriv, af 22. Marts ISéS^

at forbyde Skibets Bortreise, ligesom bemeldte Rep-

styrer under ingen Omstændigheder vilde have havt

Kompetence hertil, hvis han ikke har havt den i Plak.

af 28. Decbr. 1836 omhandlede Autorisation til at

paategne Skibspapirer, hvorom der ikke foreligger nogen

Oplysning i Sagen.

Bekjendtgj oreise mg. en mellem Danmark og i9. Decbr.

det Tydske Rige afsluttet Overenskomst om Be-

handlingen af Undersaatter af den ene Part, som

paa den anden Parts Territorium blive trængende

til Understøttelse, saavel som om Modtagelsen

af Personer, der blive at udvise fra den ene Parts

Territorium til den andens. Khavn den 19. Decbr.

1873. — Lovtidende for Kgr. Danmark 1873 S. 407—08;
r

Algreeu-Ussings Lovsaml. 1873 S. 519-21.

Under 11. d. M. er der mellem Kongeriget Danmark
og det Tydske Rige truffet folgende Overenskomst ang.

Behandlingen af Undersaatter af den ene Part, som
paa den anden Parts Territorium bliver trængende til

Understottelse, samt angaaende Modtagelse af Per-

soner, der blive at udvise fra den ene Parts Terri-

torium
til den andens.

Art. 1, Enhver af de kontraherende Parter for-

P^'gte sig til indenfor sit Territoriums Grændser at yde

trængende Undersaatter af den anden Part, som paa

Grund af legemlig eller aandelig Sygdom behove For-

pleining og Lægebehandling, saadan Hjælp efter de

samme Principer, hvorefter den ydes Statens egne Un-
dersaatter, og saalænge, indtil de kunne blive tilbage-

sendte til deres Hjemstavn.
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1873. Art. 2. Saasnart de paagjældende Trængendes

19, Decbr. Sundhedstilstand tilsteder dem at reise hjem, yder den

Part, paa hvis Territorium de opholde sig, dem de

nodvendige Midler til at kunne naa deres Hjemlands

(d. e. respektive Danmarks og det Tydske Riges)

Grændse.

Art. 3. Ligesom hverken Fattighjælp eller Syge-

hjælp, Begravelsesomkostninger eller andre i Medfor

af Art. 1 og 2 udredede Omkostninger blive Gjenstand

for Refusion i det indbyrdes Forhold mellem de tvende

kontraherende Parter, saaledes blive ogsaa saadanne

Undersaatter af den ene Part, som den anden Part

ellers onsker at fjærne fra sit Territorium, paa sidst-

nævnte Parts Bekostning at befordre til deres Hjem-

lands Grændse.

Art. 4. Enhver Part forpligter sig til paa dea

anden Parts Forlangende at modtage sine nuværende

saavel som tidligere Undersaatter, som opholde sig paa

sidstnævnte Parts Territorium uden der at have op-

naaet Indfødsret.

Art. o. For de i Art. XIX af Fredstraktaten af

30. Oktbr. 1864 omhandlede Personers Vedkommende

bliver Reglen i foregaaende Art. saaledes anvendelig,

at, forsaavidt de have gjort Brug af den dem indrom-

mede Ret til i Ltibet af 6 Aar fra Traktatens Rati-

"ikation at regne at vælge imellem det danske og det

preussiske Uudersaatsforhold, bliver det af dem trufne

Valg bestemmende med Hensyn til deres Forsorgelse,

og, forsaavidt de ikke have gjort Brug af den om-

talte Valgret, blive de i Trangstilfælde at modtage

tilbage af den Stat, paa hvis Territorium de vare

bosiddende ved Traktatens Ratifikation den 16. Novbr.

1864 — i begge Tilfælde dog under Forudsætning af,

at de ikke senere have erhvervet Forsorgelsesret paa

den andens Territorium. Hvad endelig angaar de Per-

soner, der den 16. Novbr. 1864 opholdt sig udenfor

Kongerigets og Hertugdommernes Territorium og ikke
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paa den i P'redstraktatens Art, XIX foreskrevne Maade 1873*

have truffet noget Valg, blive de at betragte ^^^^^9'^^^
hjemmehorende i det af de tvende Lande, paa hvis

Territorium de for den 16. Novbr. 1864 sidst have

været bosiddende.

Art. 6. Af Hensyn til eventuelle Forandringer i

de i de respektive Stater nugjældende Lovgivninger,

navnlig Fattigvæsenet betræffende, forbeholdes der en-

hver af de kontraherende Parter Adgang til med 6

Maaneders Varsel at opsige nærværende Overenskomst.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab, —
Indenrigsministeriet den 19. Decbr. 1873.

Kuadgj oreise ang. Bestemmelser for Funde- 20. Decbr,

ringen af Nationalbankens Sedler. Khavn den

20. December. 1873. Lovtid. for Kgr. Danmark 1873

S. 404—6; Algreen-Ussings Lovsaml. 1873 S. 521—23.

h

I

Bekjendtgj oreise for Island ang. Præget for 29. Decbr.

de 10- og 20-Kroner, som udmontes i Guld i Hen-

hold til Montloven af 23. fflaj 1873 m. v. Kliavn

den 29. Decbr. 1873. Lovtid. for Kgr. Danmark 1873

Tillæg S. 48; TOindi um stj6rnarmålefni fslands III, S. 694-
95; Ålgreen-Uesings Lovsaml. 1873 S. 524.

Auglysiu g fyrir Island um moti?) a tiu- og tuttugu-

^^ronapeningum j)eim5 seiu slegnir ver&a ur gulli sara-

kvæmt peuingaiogiinum 23. niai [). å., og um ab peningar

tessir verbi hat&ir sem gjaldgengii' peningar.

Me& allrahæstum lirskur&i 21. jiili
J).

å. hefir hans

hafign konungiiiuni l)6kuazt aliramildilegast a& akveba,

Q-B tiu- og tuttugukronapeuingar sanikvæmt peninga-

logunum 23. mai \), a. skuli slegnir meb nioti ^vi, sem
hjer segir: å abhverfuna skal setja brj6straynd hans
håtignar konungsins, og umhverfis m&t> letri; eChri-



730 Eekgj. ang. Præget af 10- og 20-Kroiier i Guld.

1873. stian IX, Konge af Danmark«, og neban undir

Decbr. myndina sem peningamerki hjarta, år [)a&, er pening-

"^'"^^urinn er mota&ur og upphafcstafina a nafni peninga-

smi&ju-forstjorans, en å frahverfuna konu mynd, er

situr milli hofrungs, er tåknar sjofarir, og kornbinda,

er takna akuryrkju, og stySur hun vinstri handlegg og

hond vib rikismerki& danska, en i hægri hendi heldur

hun veldissprotanura, cg fyrir ofan skal standa »10

Kroner», e&a "20 Kroner«, og hetir hans hatiga

somuIeiBis sanikvænit 16. gr, i peniugalogunum J^oknazt

12. {). m. allrainildilegast aS åkvar&a, ab hafa megi

fyrnefnda guJIpeninga seni gjaldgenga peninga fiå 1.

januar 1874.

f)etta skal hjennec) gefib almenningi til vitundar. —
I fjårhagsstjorninni, 29. dag deseuiberai. 1873.

Bekjendtgj oreise for Island angaaende Præget

for de 10- og 20"Kroner, som udmontes i Guld i Hen-

hold til Mcintloven a£ 23. Maj d. A., samt om disse

Monters Benyttelse som lovligt Betalingsmiddel.

Efterat det ved allerh. Resolution af 21. Juli d, A,

har behaget H. M. Kongen allernaad. at bestemme, at

10- og 20-Kroner i Henhold til Montloven af '^3. Maj

d. A. skulle udmontes med folgende Præg: Paa Ad-
versen anbringes H, M. Kongens Brystbillede, om-

givet af Indskriften : »Christian IX, Konge af Danmark«,

samt under Billedet som M(3ntmærke et Hjerte, Ud-

montningsaaret og Begyndelsesbogstaverne af Mont-

mesterens Navn, og paa Reversen en kvindelig Figur

siddende mellem en Delfin som Sofartens og Kornneg

som Agerdyrkningens Symbol, stottende den venstre

Arm og Haaud paa det danske Vaabenskjold, og med

Sceptret i den hoire Haand, foroven med Overskrift

»10 Kroner« eller -»20 Kroner-, har det i Henhold til

Montlovens § 16 under 12. d. M. behaget Hans Maje-
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stæt lige allern. at bestemme, at fornævnte Guldmonter 1873.

fra 1. Januar 1874 skulle kunne benyttes som lovligt ^'C*^
etalingsmiddel.

Dette kundgjores herved til almindelig Efterret-

ning. — Finansministeriet den 29. Decbr. 1873.

Bekjendtgj oreise ang. Portoen for Breve m. v. 29. Decbr.

mellem Danmark
,

Sverrig og Norge- Khavn

den 29. Decbr. 1873. — Mgreen-UssingsLoYsml. 1873

s. 526—27.

[Ved denne Bekjendtgjorelse fra 2. Postsekretariat bringes

til almindelig Kundskab, at i Henhold til tvende mellem Dan-

mark og Sverrig og Norge under 19. Juli 1873>fsluttede Post-

konventioner '), der træde i Kraft den 1. Januar 1874, er Por-

toen: for et frankeret Brev fra Danmark til Sverrig af en Vægt

indtil 15 Grammer som hidtil 6 Sk., for et ufrankeret Brev fra

Sverrig til Danmark af samme Vægt som hidtil 12 Sk., for

Tryksager, Vareprover og Monstre fra Danmark til Sverrig pr.

50 Grra. som hidtil 3 Sk. Tryksager til Sverrig kunne som

hidtil forsendes indtil en Vægt af 500 Grm. og Vareprover og

' Monstre indtil en Vægt af 250 Grm. — For et frankeret Brev

fra Danmark til Norge af en Vægt indtil 15 Grm. 6 Sk., for et

ufrankeret Brev fra Norge til Danmark af samme Vægt 12 Sk.,

for Tryksager, Vareprover og Monstre fra Danmark til Norge,

pr. 50 Grm. 3 Sk. Tryksager til Norge knnne forsendes indtil

en Vægt af 500 Grm., og Vareprover og Monstre indtil en Vægt

af 250 Grm. — For frankerede Breve saavel til Sverrig som til

Norge af Vægt over 15 Grm. udgjor Portoen: over 15 Grm.

indtil 125 Grm. 12 Sk., over 125 Grm. indtil 250 Grm. 18 Sk.

For ufrankerede Breve fra Sverrig og Norge: over 15 Grm. til

125 Grm. 24 Sk., over 125 Grm. tn 250 Grm. 36 Sk. Post-

anvisninger kunne ligesom hidtil udvexles mellem Danmark

og Sverrig og Norge indtil et Belob af 50 Rd. ; Gebyret, som

altid maa forudbetales, udgjor 15 Sk.]

^) Bekjendtgjort under 20. Septbr d. A. Lovtidende for Kgr.

Danmark 1873 S. 334-63 og Ålgreen-Ussings Lovsaml.

1873 S. 424-47.
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1874. Fodatoingslov for Islands særlige Anlig-

i!^^ gender. Kjobenhavn den 5. Januar 1874. —
Isl. Forestiill. og Resol. Protok. 1874 Nr. 4. Lovtid. for Kgr,

Danmark 1874, Tillæget S. 1—10; TiBindi nm stjornarmalefni

fslands III, S. 698—712; Algreen-Ussings Lovsaml. 1874 S. 5-

. 15; Tibindi fra alfingi fslendinga 1875 II, S. 385-94. ^

Stjornarskrå um hin sjerstaklegu malefui Islands.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gj()rum kunnugt

:

Eptir ab frumvorp til fyrirkoiiiulags å sijornarniålefnum

^) Med Hensyn til de vigtigste Steder vedrorende den islandske

Forfatningssag kan efterses: Tibindi fra fjobfundi fslend-

inga 1851 10, 52- 53, 146-71, 360-61, 427-81,496-
525 (jfr.: Tibindi fra al[)ingi fslendinga 1847 S. 25, 36,

737-94, 794"8S>3, 832-35; og 1849 S. 118-28, 559-

76, 578-608, 610-39, 661-99, 709-14, 722, 784^800,

835-79, 938-44, vi&b. A. S. 28 -o6; Lovsamh f. Island

XIV S. 183-85, 196—98, 277-78 og XV. S. 252-55;

Depart. Tid. 1848 S. 688-95, 1849 S. 841 fF., 1850 S. 780

ff., 1851 S. 716 IF. og S. 745 ff. og 1852 S. 458-59);

Tibindi fra alfingi fslendinga 1853 S. 22, 50, 60, 61, 92,

107-19, 176, 648-64, 725-28, 1044—54 Qfr,: Lovsaml.

f. Island XVI. S. 39-52; Depart. Tid. 1855 S. 954-60;

Tibindi nm stj6rnarmalefni fslands I, S. 91—97; Tibindi

fra al^ingi fslendinga 1855 S. 48-51, 168-77); Tibindi

fra al[>ingi fslendinga 1857 S. 19—29, 246 -57, 292-311,

525-32 (jfr. Lovsaml. f. Island XVII. S. 490-94); Tibindi

fra al[)ingi fslendinga 1859 S. 338-39, 1274—89, 1456—

58, 1814-21 (jfr. Lovsaml. f. Island XVIII. S t^21-23);

Tibindi fra all)ingi fslendinga 1861 S. 196—98, 1442-69,

1568—92, 1827-32 fjfr. Lovsaml. f. Island XVIIL S. 560—

62); Tibindi fra al[)ingi fslendinga 1863 I. S. 71-74,

291-95, 517-21 og IL S. 55—63, 823-24, 1150 (jfr.

Lovsaml. f. Island XIX. S. 255-65); Tibindi fra al^ingi

Islendinga 1865 IL S. 500-506 (jfr. Lovsarah f. Island

XIX. S. 615-16 og 623-25); Tibindi fra alliingi fslend-

inga 1867 L S. 7, 12, 13, 17-18, 796-961,962-1030, og

IL S 11—50, 449-95, 561—92, 611- 50 (Lovsamh f. Is-

land XX. S. 404 og 412 og Depart. Tid. 1867 S. 713 ff.

og S. 765 fF.) ; Tibindi fra allnngi fslendinga 1869 1. S. 27,

29—33, 716-88, 820-33, 835, og IL S. 10-20, 21-24,
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Islands fieirum sinnum hofbu veriib logb f^rir hiBislenzka 1874.

a]J)ingi an [)ess, a& ])\ng\h hafi viljab a&hyllast J)au, 5- Januar,

hefir al[)ingi, sera haldic) var å årinu, sem leib, sumpart^*"*"^

i J)egulegri bænarskra, suinpart i l^egnlegu åvarpi, er

laut ab hinu sama, iatib i Ijosi l)a osk, ab Vjer vildum

gefa Islandi stjoniarbot ab jjvi leyti, er snertir hin

sjerstaklegu inålefni Jiess, sjer i lagi å J)å leib, ab hun

gæti oblazt gildi å t)essu åri, sein minnisvert er fyrir fsland.

Meb l)vi Vjer hofura fundib astæbu ti], ab verba

vib beibni {)eirn5 sem Jtannig er frara komin fra Voru

kæra og triia aljiingi, hofum Vjer allramiidiiegast alyktab

meb J)vi ab leggja til grundvallar frumvorp J)au ti]

stérnarskipunarlaga, sem åbur hafa verib logb fyrir al-

J)ingi, og einkanlega taka tillit til atriba {^eirra, er tekin

voru f'ram i fyr nefadri bænarskra |)ingsius, ab gefa

eptirfylgjandi

Stjornarskra um hiu sjerstaklegu målefni
r

Islands.

1.

1. gr, I ollum l)eim målefnum, sem samkvæmt

logum ura hina stjornarlegu stobu Islands i rikinu, 2-

janiiar 1871, 3. gr. varba Island sjerstaklega, hefir

landib loggjbf sina og stj6rn litaf fyrir sig, al)annhatt,

ab loggjafarvaldib er hjå konungi og all)ingi i saniein-

258-79, 297-99, 310 -16, 341—49, 353—58,378-400

(jfr, foran S. 88—90 og 96—97, og S- 1-6 samt de der

citerede Steder; endvidere; »Aktstykker vedrorende den

islandske Forfatnings- og Pinanssag, trykt ved Justits-

ministeriets Foranstaltning Khavn 1870«; Deparfe. Tid. 1869

S. 705 ff.); Tibindi fra al^ingi fslendinga 1871 II. S. 658-

60, samt I. S. 7, 12, 14, 15, 709-828, 889-905, 911 og

IL S. 8-24, 434-69, 537-58, 622—47 (Ministerialtid. for

Danmark 1871 B, Tillæget S. l-H; jfr. foran S. 621-26

og 631-37; Lovtid. for Kgr. Danmark 1873 Till. S. 17—

20); Tibindi fra al{)ingi fslendinga 1873 L S. 51-62,

260—79, 310-46, 371 og IL S. 115-45, 185-203,

229-33, 250-78, jfr. L S. 2-3.
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1874. ingu, framkvæmdarvaldib hjå konungi, og doiusvaldib

. Januar, hjå domendunum.

Samkvæmt 2. gr. i tje&ura iQguni tekur Island

aptur å mod engan \)éitt i loggjafarvaldinu a& [)vi leyti,

er suertir hin ahnennu målefni rikisins, å me&an J}a&

ekki hefir fulltriia å rikisl)iuginu, en a hinn boginn

verSur J)ess heldur ekki krafizt å me&an, a& Island leggi

neitt til hinna alinennu [)arfa rikisins.

2. gr. Konungur hefir hit æbsta vald yfir ollum

hinum jsjerstaklegu målefuuni Islands raeb |)eim tak-

raorkunum, sein settar eru i stjérnarskra l)essarij og

lætur rå&gjafann fyrir Island framkvæma psih.

Hib æBsta vald a Islandi innan lands skal å

åbyrgb ra&gjafans fengib i hondur landshofbingja, sem

konungur skipar, og hefir absetur sitt å Islandi. Kon-

ungur åkvarbar verksvib landshofbingja.

3. gr, Råbgjafinn hefir åbyrgb å [}vi, ab stjornar-

fikranni sje fylgt. AlJ>ingi kemur fyrir sitt leyti abyrgb

fram a hendur råbgjafanum eptir ]pe'nn regluni, sem

nakvæmar verbur skipab fyrir ura meb logum.

Finni a]l)ingi åstæbu til ab bera sig upp undan l)vi,

hvernig landshofbiugi beitir valdi pvi, sem honum er å

hendur falib, akvarbar konungur, er aljoingi fer jiess å

leitj i hverju einstoku tilfelli, hvort og hvernig abyrgb

skuli koraib fram å hendur honum.

4. gr. Konungur veitir oli j)ess konar embætti, sem

hann hefir veitt hingab til. Breytingu raa a l)essu

gjora meb lagabcbi. Engan må skipa embættismann

å Islandi, nema hann hafi hin almennu rjettindi inn-

borinna manna og J)ar å ofan hafi fært sonnur å, ab

hann hafi fullnægt })vi, sem fyrir er mælt i hinum gild-

andi åkvijrbunum um kunnåttu i måli landsins. Sjerhver

embættismabur skal vinna eib ab stjornarskrånni.

Konungur getur vikib Joeim frå embætti, sem hann

hefir veitt {)ab. Eptirlaun embættismanna skulu åkvebin

samkvæmt eptirlaunalogunum.

Konungur getur flutt embættismenn lir einu em-
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bætti i annab, 1)6 svo, ab J)eir missi einkis i af em-

bættistekjum, og ab joeim sje gefinn kostur a ab kjosa, 5.

hvort l)eir vilji heldur embættaskiptin eba ])å lausn fra

embætti meb eptirlaunura l)eiiii, seni almennar reglur

åkveba.

Meb lagabo&i ma undan skilja j'msa embættis-

mannafiokka auk embættismanna joeirra, sem nefndir

eru i 44. grein.

5. gr. Konungur stefnir saman reglulegu a][)ingi

anna&hvort ar. Ån saml)ykkis konungs må l)ingi& eigi

eiga setu lengur en 6 vikur. Breyta ma [)essu meh logum.

6. gr. Konungur getur stefnt al[)ingi saman til

aukafunda, og ræbur hann, hversu langa setu l)a& [)å

skuli eiga.

7. gr. Konungur getur frestab fundum hins reglu-

lega ail)ingis um tiltekinn tima, en samt ekki lengur en

4 vikur, nema alj)ingi samt)ykkist l)a&, og ekki nema
einu sinni å åri.

8. gr. Konungur getur leyst upp a]J)ingi, og skal

J)å
stofnab til njvra. kosninga åbur tveir raanuBir sjeu

li&nir fra \)v\ Jiab var leyst upp, og all)ingi stefnt saraau

næsta ar eptir ab J)ab var leyst upp.

9. gr. Konungur getur låtib leggja fyrir al^ingi

uppåstungur til laga og ålyktana.

10. gr, SamJ^ykkis konungs [jarf til J)ess, ab nokkur

ålyktun al|)ingis geti fengib lagagildi. Konungur annast

um, ab logiu verbi birt og ab J)eira verbi fullnægt. Hafi

konungur ekki stabfest eitthvert lagafrumvarp, sem al-

l)ingi hefir fallizt å, å undan næsta reglulegu aljDingi,

er l)ab fallib nibur.

11. gr. f)egar bryna naubsyn ber til, getur kon-

ungur gefib ut bråbabirgbalog milli alt)inga; eigi mega

slik log samt koma i båga vib stjornarskrana, og ætib

skulu })au logb fyrir næsta a][)ingi å eptir,

12. gr. Konungur nåbar menn og veitir almenna
iippgjof å sokum.

13. gr. Konungur veitir sumpart beinlinis sumpart
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1874. nieb j^vi, a& fela })a& hluta&eigandi stjornarvoldum å

. Januar, hendur, leyfi {)au og undanl^agur fra logum, sem tibkazt

hafa eptir reglum f)eim, seiu farib hefir verib eptir

hingafe til.

II.

14. gr. Å aljDingi eiga sæti 30 l)j6&kjornir al-

J)ingismenn og 6 al})ingismenn, sem konungur kvebur

til J)ingsetu. Tolu hinna |)j6t)kjornu alj^ingismanna må

breyta meb logum. Bæ&i kosningar hinna J)j6&kjornu

a]J)ingismanna og umbob j^eirra, sem kvaddir t^ru til

J)ingsetu af konungi, giida venjulega fyrir 6 ara timabil,

og umbob-^j^eirra, sem konungur kveBur til, eins fyrir

J)a(), ]}6tt {)ingi& kynni a& ver&a leyst upp. Deyi nokkur

eba fari fra af ^eim, sem kosnir eru eba kvaddir til

[)ingsetu, meban a kjortimanum stendur, skal samt a&

eins kjésa eba kve&ja til [)ingsetu fyrir j^ab timabil, sem

eptir er af kjortimanum,

15. gr. Aljiingi skiptist i tvær deildir, efri \Ång-
r

deild og ne&ri })ingdeild. I efri deildinni sitja 12 j)ing-

menn, i nebri deildinni 24. t)6 ma breyta tolura l^essum

me& logum.

16. gr. Hinir konungkjornu aljiingismenn eiga

allir sæti i efri joingdeildinni. Hina jjingmennina i efri

deildinni k]^s alj^ingi i heild sinni meb obundnura kosn-

ingum lir flokki hinna |)j6&kjornu al{)ingismanna fyrir

allan kjortimanu, i fyrsta sinn, er })a& kemur saman

eptir ab n>^jar kosningar hafa farib fram. Verbi, meban

å kjortimanum stendur, nokkurt sæti Jaust i efri jiing-

deildinni, sem |3j6bkjornir aljMngismenn sitja i, l)å ganga

båbar J)ingdeildirnar, [)egar biiib er ab kj6sa n]^jan al-

]pingismann, saman til [)ess ab velja iiiann i hib lausa

sæti mebal J)j6bkj6rnu {)ingmannanna fyrir l^ann kjor-

tima, sem eptir er.

17. gr. Kosningarrjett til aljiingis hafa;

a. allir bændur, sem hafa grasnyt og gjaldanokkubtil

allra stjetta; joé skulu t)eir, sem meb sjerstaklegri
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åkvor&un kynni ab vera undanskildir einhverju 1874.

J)egnskyldugja]di, ekki fyrir joab missa kosningar*-' 5. Januar.

rjett sinn;

b. kaupstaSarborgarar, e£ ]}e\Y gjalda til sveitar ab

miunsta kosti 8 krinur (4 rd.) a ari;

c, J)urrabu5armenn3 ef l)eir gjalda til sveitar a& rainnsta

kosti 12 kronur (6 rd.) å åri;

d. embættismenn, hvort heldur |)eir hafa kouunglegt

veitingarbrjef eSa ^e\r eru skipabir af J^vi ytirvaldi,

sem konungur hefir veitt heimild til l)essa;

€. }}eir, sem tekib hafa lærdomsprof vi& håskolann,

e^)a embættisprof vi& prestaskolann i Reykjavik,

e&a eitthvert annab [)es8 hattar opinbert prof, sera

mi er eSa kanu ah verba sett, 1)0 ekki sjeu J)eir i

embættum, ef [ieir eru ekki obrum hå&ir,

J>ar hh auki getur enginn ått kosningarrjett, neraa

hann sje or&inu fullra 25 ara a& aldri jjegar kosningin

fer fram, hafi åflekkafe niannorb, hati verib heimilis-

fastur i kjordæminu eitt år, sje fjår sins råSandi og

honum sje ekki lagt af sveit eba, hafl hann ^a^) sveitar-

fityrk, ab hann J)å hafi e^durgoldi^) hann e&a honum

hafi verib gefinn hann upp.

18. gr. Kjorgengur til all)ingis er hver sa, sem

hefir kosningarrrjett samkvæmt Jwi, sem nu var sagt,

ef af) hann

1. ekki er l)egn annars rikis eba aS o6ru leyti er i

]3jånustu Jiess;

2. hefir ab minnsta kosti i sibustu 5 år veriJ) i

iondum [^eim i nor&urålfunni, sem liggja undir

Danaveldi; og

3. sje orbinn fullra 30 ara a& aldri t)egar kosningin

fer fram.

Kjosa må samt J)ann mann, sem å heima utan

kjordæmis e&a hefir veri& J)ar skemur en eitt år.

Hinar nåkvæmari reglur um kosningarnar ver&a

settar i kosningarlbgunum,

XXI. B. 47
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1874. IIL

. Januar. 19. gr. Hib reglulega aIl)iDgi skal koma saman

""^^"^"^^fyrsta virkau dag i juHniånufei annabhvort år, hafi kon-

ungur ekki tiltekib annan samkoniudag sama år.

20. gr. Samkomusta^)ur aljjingis er jafnabarlega i

Reykjavik. |)egar sjerstaklega er å statt, getur kon-

ungur skipab fyrir um, a& alj)ingi skuli koma saman

å obrum stab å fslandi,

21. gr. Hvor all)ingisdeildin um sig å rjett å ab

stinga uppå lagabobum og sam[)ykkja j^au fyrir sitt
E

leyti; einnig må hvor l)ingdeildin fyrir sig s^nda kon-

UD gi åvorp,

22. gr. Hvor J)ingdeildin fyrir sig getur sett nefndir

af J)ingmoniium til t)ess, me&an |)ingi() stendur yfir, ab

rannsaka målefni, sem eru åribandi fyrir almenning.

|)ingdeildin getur veitt nefndum l}e8sum rjett å ab heimta

skyrslur, munnlegar og brjeflegar, bæbi af embættis-

monnum cg einstokum raonnum.

23. gr. Engan skatt må å leggja, nje breyta, nje

af taka ncma meb lagabobi; ekki må heidur taka lån,

er skuldbindi Island, nje selja eba meb obru moti låta

af hendi neina af jarbareignum landsins, nema sHktsje

meb lagabobi åkvebib.

24. gr. Ekkert gjald må greiba af hendi, nema

heimild sje til t)e8s i tjårlogum eba fjåraukalogum.

25. gr. Fyrir hvert reglulegt al|)ingi, undireins og

|)ab er saman komib, skal leggja frumvarp til fjårlaga

fyrir Island fyrir tveggja åra fjårhagstimabilib, sem i

hond fer. Meb tekjunum skal teija bæbi hib fasta tillag

og aukatillagib, sem sarakvæmt logum um hina stj6rnar-

legu stobu Islands i rikinu, 2. januar 1871, 5. gr.,

sbn 6. gr., er greitt lir hinum almenna rikissjobi til

hinna sjerstaklegu gjalda fslands, |)6 I)annig ab greiba

skuli fyrir fram af tillagi |}essu litgjoldin til hinnar

æbstu inulendu stj6rnar Islands, og fulltrua stjérnar-

innar å all}ingi, eins og Jmu verba åkvebin af kon-

unginum.
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Gjold, sem akvebin eru me& eldri logum, tilskip- 1874.

unum, konungsurskur&um e&a obrum gildum åkvor&unum, 5. Januar,

skulu, l)anga& til breyting ver&ur å J)vi gjorb meb logumj

bæ&i i fruravarpinu til fjarlaganna og i ^eim sjåifum

iesrt til raeb })eim upphæ&um, sem einusinni eru akvebnar,

nema krafizt sje sjerstaklega vi&botar fyrir hib einstaka

fjårhagstimabil eba hiin veitt.

Frumvarpib til fjårlaganna og eins frumvorp til

fjåraukalaga skal jafnau fyrst leggja fyrir nebri deild

al])iogis.

26. gr Hvor t)ingdeild kjs yfirskobunarniann, og

skulu l)eim veitt laun fyrir starfa sinn, Yfirskobunar-

menn t)essir eiga ab gagnskoba hina arlegu reikninga

um tekjur og gjold landsins, og gæta jjess, ab tekjur

landsins sjeu l)ar allar taldar og ab ekkert hafi verib

ut goldib ån heimildar. peir geta krafizt ab få allar

skyrslur ]}ser og skjol, sem l)eim |)ykir {)urfa. Siban

skal safna l)essum årsreikningum fyrir hvert tveggja

ara fjårhagstimabil i einn reikning og leggja hann fyrir

al|)ingi åsamt meb athugasemdura yfirskobunarmanna,

og skal l)vi næst sanil)ykkja hann meb lagabobi.

27. gr. Ekkert lagafruravarp må samjjykkja til

fullnabar fyr en l)ab hefir verib rætt J)risvar sinnum i

hvorri J)ingdeildinni ura sig.

28. gr. f)egar lagafrumvarp er sam[)ykkti annari-

hvorri l)ingdeildinni, skal ])dJb lagt fyrir hina {)ingdeildina

i J)vi forrai, sem l)ab er saml)ykkt. Verbi Jmr breyt-

ingar å gjorbar, gengur l)ab aptur til fyrri t)ingdei!d-

arinnar. Verbi hjer aptur gjorbar breytingar, fer frum-

varpib ab nyju til hinnar deildarinnar. Gangi ])i enn

eigi saman, ganga båbar deildirnar saman i eina mål-

stofu, og leibir alj)ingi J)å målib til lykta eptir eina

umræbu. |)egar al{)ingi J)annig myndar eina målstofu,

t)arf til l^ess ab gjorb verbi fullnabarålyktun å måli, ab

tveir {)ribjungar jiingmanna ur hvorri deildinni um sig

sjeu å fundi og eigi |}ått i atkvæbagreibslunni; ræbur

t)å atkvæbafjoldi urslitum um hin einstoku raåls-atribi,

47*
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1874. en til J^ess a& lagafrumvarp, a& undan skildum frum-

fi. Januar, vorpura til fjårlaga og fjåraukalaga, verbi samj)ykkt i

heild sinni, })arf aptur å moti ab minnsta kostiabtveir

J^ribjungar atkvæba fjeirra, sem greidd eru, sjeu meb

frumvarpinu.

29. gr. Åljjingi sker sjalft ur^ hvort l)iDgmenn

{)ess sjeu loglega kosnir.
*

30. gr. Sjerhver n^r l)ingmabur skal vinna eib ab

stjdrnarskrånnij undir eins og biiib er ab viburkenna,

ab kosning hans sje gild.

31. gr. AH)ingisinenn eru eingongu bundnir vib

sannfæringu sina, og eigi vib neinar reglur fra kjos-

endum sinura.

Embættisinenn j)eir, sem kosnir verba til all)ingis,

|)urfa ekki leyfi stjornarinnar til |)ess ab l)iggja kosn-

inguna, en skyldir eru |)eir til, an kostnabar fyrir lands-

sjobiun ab annast uin, ab embættisstorfum [)eirra verbi

gegut a J)ann hått, sem stjornin ålitur nægja.

32. gr, Meban aljjingi stendur yfir, ma ekki taka

neinn alf)ingismann fastan fyrir skuldir ån samj)ykkis

l)eirrar deildar, er hann situr i, nje heldnr setja hann

i varbhald eba hofba mål å m6ti honum, nema hann

sje stabinn ab glæp.

Enginn al|)ingismabur verbur krafinn til reiknings-

skapar utan l)ings fyrir lpa.li, sera hann hefir talab å

J}inginu, neraa t)ingdeildin, sem i hlut å, leyfi.

33. gr, Komist så, sem loglega er kosinn, i ein-

hverjar l)ær kringumstæbur, sem svipta kjorgengi, missir

hann rjett Jiann sera kosuingunni fylgir,

34. gr. Landsholbingjanum skal heimilt vegna

embættisstobu sinnar ab sitja å al|)ingi, og å hann rjett

å ab taka Jjatt i umræbunum eins opt og hann vill, en

gæta verbur hann [)ingskapa,

Stj6rnin getnr eionig veitt obrura manni umbob til

ab Vera a |)ingi vib hlib landshofbingja og ab lata J)vi

i tje skyrslur }jær, sera virbast naubsynlegar. t for-
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follum landshof&ingja ma veita o&runi unibob til l)ess 1874.

aS semja [nngib. 5- Januar.

Atkvæ&isrjett hefir landshofbinginn e&a så, sem"^*^^"""**^

kemur i hans stab, |)vl ab eius, ab {)eir sjeu jafnframt

aljDingismenn,

35. gr. Hvor l)ingdeildin um sig og eins hib sam-

einaba al{)iugi kys sjålft forseta sinn og varaforseta.

36. gr. Hvorug l^ingdeildin ma gjora ålyktun ura

neittj nema ab iiiinnsta kosti tveir l)ri5jungar [)ingraanna

sjeu å fundi og grei&i {)ar atkvæbi.

37. gr. Heimilt er hverjum all)ingisnianni ab bera

upp i ]3eirri l)ingdeiidinni, sem hann å sæti i, sjerhvert

opinbert malefni, ef hun leyfir {)a&, og beibast l)ar um
skyrs] u.

38. gr. Hvorug J^ingdeildin ma taka vib neinu

malefni, nema einhver j}ingdeildarmanna taki Jjab ab

sjer til flutnings.

39. gr, {)yki {)ingdeildinni ekki åstæba til ab

gjora ålyktun um eitthvert malefni, [)å gatur hiin visab

tvi til landshofbingjans eba råbgjafans.

40. gr. Fundir beggja J^ingdeildanna oghinssam-
einaba aljDingis skulu halduir i heyranda hljo&i. 1)6

getur hlutabeigandi forseti eba svo margir t)ingmenn,

sem tiltekib er i I)ingskopunum, krafizt ab ollum utan-

t>ingsmonnum sje visab lurt, og skal })ing })ab, er

hlut å ab måli, skera lir, hvort ræba skuli målefnib i

heyranda hlj6bi eba å heimulegum fundi.

41. gr. J)ingskopiu hauda hinu sameinaba all)ingi

båbum deildum J)ess skulu sett meb lagabobi.

IV.

42. gr. Skipun dorasvaldsins verbur ei åkvebin

nema meb lagabobi.

43. gr. Domendur eiga rjett å ab skera tir ollum

ågreiningi um embættistakmork yfirvaldanna. J)6 getur

så, sem [)ar um leitar lirskurbar, ekki komib sjer hjå
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1874. a& hl^&a yfirvaldsbo&inu i bråb iiie& })vi a& skjota målinu

5; Januar, til doms.

44. gr. Domendur skulu i embættisverkum siaum

fara einungis eplir logunum. (jeim dimendnm, sem

ekki hafa aB auk umbo&s-storf å hendi, verSur ekki

vikib lir embætti neraa meb dårai, og ekki verba l)eir

heldur fluttir i auna& embætti a moti vilja joeirra, nema

t)egar svo stendur å, a& verib er a& koma nyrri skipua

å démstolana. p6 ma veita j^eim domara, sem orbinn

er fulira 65 ara gamall, lausn fra embætti, en eigi skal

hann missa neins i af launum sinum.

V.

45. gr. Hin evangeliska luterska kirkja skal vera

j)j6&kirkja å Islandi, og skal hi& opinbera ab \ivi leyti

stybja hana og vernda.

46. gr. Landsmenn eiga rjett a ab stofna fjelog

til ab |)j6na gubi meb peim hætti, sera bezt åvib sann-

færingu hvers eins, ]}6 må ekki kenna eba fremja neitt,

sem er gagnstætt g6bu sibferbi og alls herjar reglu.

47. gr. Enginn ma neins i missa af borgaralegum

og l^joblegum rjettindum fyrir sakir truarbragba sinna,

nje heldur må nokkur fyrir J)å sok skorast undan al-

mennri fjelagsskyldu.

VI.

48. gr. Sjerhver så, sem tekinn er faslur, skal

leiddur fyrir domara svo fljott sem aubib er. Megi ])i

eigi jafnskjott låta hann lausan aptur, ber doraaranum

svo fljott sem verbur, og i seinasla lagi åbur en 3 dagar

sjeu libnir frå ))vi, ab så, sem tekinn er fastur, var

leiddur fyrir domara, ab leggja å urskurb, er byggbur

sje å tiigreindum åstæbum, ura hvort hann skuli settur

i varbhald, og megi låta hann lausan m6ti vebi, Ipå.

skal åkvebib i lirskurbinura, hvert eba hversu mikib})ab

skbli vera.

Urskurbi J)eim, sem d6marinn kvebur upp, må så,

. sem 1 hlut å, J)egar skj6ta sjer i lagi til æbra ddms.
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Engan mann raå setja i gæzluvar&hald fyrir yfir- 1874.

sjon, er ab eins var&ar fjesekt e&a einf(3ldu fangelsi. 5. Januar.

49. gr. Heimilib er friSheilagt. Ekki raa gjQra

hus!eit, nje kyrrsetja brjef og onnur skjol og rannsaka

|)a\), neraa eptir dimsurskur^Ji, ef login ekki gjora sjer-

lega undantekning.

50. gr. Eignarrjetturinn er fribhelgur. Engan må
sk^lda til at) låta af hendi eign sina, nema almennings-

|)orf krefji; J)arf til |)ess lagabofe og kemi fullt vert) fyrir.

51. gr. 011 bond J^au, er hamla frelsi i atvinnu-

vejum og jafnrjetti manna til atvinnu, og eigi erubyggb

a dmenningsheillum, skal af taka meb lagabobi.

52. gr. Så, sem ekki getur sjt-() fyrir sjer og

sinim, og sje hann ekki skyKiu-oniagi annars manns,

skal eiga rjett å ab få styrk ur almennura sjå&i, en |)å

ska hann hå&ur vera skyldum J)eim, er login åskilja.

63. gr. Hafi foreldrar eigi efni å ab fræ&a sjålf

bort sin e&ur sjeu bornin muna&arlaus og oreigar, er

l)ab skyida hins opinbeia a& sjå J)eim fyrir uppfræbingu

og famfæri.

')4. gr. Hver ma&ur å rjett å aB låta i lj6si hugs-

anir dnar å prenti
; ])6 verBur hann a& åbyrgjast l^ær

fyrir 16mi. Ritskobun og abrar tålmanir fyrir prent-

frelsi^ raå aldrei innleiba.

5. gr. Rjett eiga menn å ab stofna fjel5g i sjer-

hverjun loglegum tilgangi, ån J)ess ab leyfi })urfi ab

sækja til j^ess. Ekkert fjelag må ieysa upp meb stjérnar-

råbstofm. p6 må banna fjelog um sion, en ])i verbur

fegar ib hofba mål gegn fjelaginu, til J)ess [)ab verbi

leyst ujp,

56. gr. Rjett eiga menn å ab safnast saman

vopnlaufir, Logreglustjorninni er heimilt ab vera vib

almennai samkomur. Banna må mannfundi undir berum

himni, jptgar uggvænt l)ykir, ab af J)eim leibi 6spektir.

57. :r. Sjerhver vopnfær mabur er skyldur ab

taka sjålur })ått i vorn landsins eptir {)vi, sem nå-

kværaar :ann ab verba fyrir mælt {iar um meb lagabobi.
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1874. 58. gr. Rjetti sveitarfjelaganna til a& rå&a sjalf

5. Januar, malefnum sinum meh umsjon stjornarinnar skal skipac)

'^^^'^meS lagaboBi.

59» gr. Skattgjalda-inålum skal koma fyrir neb

lagabo&i,

60. gr. Oli sjerstakleg rjettindi, er login lufa

bundib vi& aJ)al, nafnbætur og tign, skulu veraaftekn.

Vir.

61. gr. Uppastungur, hvort heldur er til breytin^a

ebur vi()auka a stjoraarskia j^essari, ma beraupp, bafei

a regluiegu alj)ingi og auka-alj^iugi. Nåi uppåstungaa

um breytingu å stjoruarskranni saTD[)ykki beggja Yng-

deildanna, skal leysa alj)ingi upp J^a ))egar og sto'na

til almennra kosninga af nyju. Samjjykki bib nykoma

a]t)iDgi ålyktunina obreytta, og nai hun sta&festiiga

konungs, J)å hefir hun gildi sein stjornarlog,

62. gr. Stj6rnarskrå I?essi o&last gildi 1. dag

ågiistiu, 1874, jafnhli&a hinum nåkvæmari regluu til

brå&abirg&a, seni lei2)ir af {jeim åkvor&unum um stuidar-

sakir, sem hjer koma a eptir.

Akvar&anir um stundarsakir.

1, l^angaB til o&ruvisi ver&ur fyrir mælt me^i ligum,

skulu kosningarlogin 6. januar 1857, smbr, tilkipua

8. marz 1843, framv gis gilda um kosningarnar til al-

|)ingis ab obru leyti en J)vl, sem leiSir af 14., 17. og

18. grein i logum l)essum.

|)eirri tolu hinna l^jotikjornu all)ingismanra, sem

akvorbub er i hinni fyrstu greininni, skal, j^aiga?) til

o&ruvisi ver&ur fyrir mælt me& logum, skipt jjaniig nilbur,

a5 })ær s^slur, er mi skal greina: 1) Gulllringu og

Kjosar, 2) Arnes, 3) Rangarvalla, 4) Skaptafelt, 5) Isa-

fjar&ar åsamtlsafjar&ar kaupsta&, 6)Hunavatns, ') Skaga-

fjar&ar, 8) Eyjafjarbar asamt Akureyrar kaupsta£ 9) {)ing-

eyjar, 10) NorSunniila og 11) Su&urniiila sysur kjosa
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2 alj)[ngism^n hver, en hinar a&rar syslur i l'slandi og 1874.

Reykjavikur kaupsta^ur kjosa 1 alljingismann hver. 5. Januar.

2. {>angab til log [)au, sera getib er i 3. grein,

koma lit, skal hæsti rjettur n'kisins dæraa mål {)au,

er a]{)ingi hof&ar å hendur ra&gjafanum fyrir Island fyrir

afbrig&i gegn stjornarskrånni eptir J)eim målst'ærslu-

reglum, sem gilda vie) tjeban rjett.

3. |)anga& til a& J)ingsk6p hins sameina&a all)ingis

og beggja deilJa ])ess ver&a åkve&in ni eb lai^abo&i,

åskilir konungur sjer aJb akveba [iingskopin til brå&a-

birg^)a.

4. Konungur gjorir råfistai'anir ^ær, sem raec) joarf,

til |)ess ab stjornarskrånni verbi komilb fullkomlega i

verk einhvern tima å årinu 1875. Åætlun um tekjur

og gjold Islands å årinu 1875 stabfestir konungur sam-

kvsemt l^eim reglura, sera hingab til hefir fylgt verib.

Gefib å Amaliuborg, 5. dag janiiarra, 1871.

Forfatningslov for Islands særlige Anliggender.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efterat der

gjentagne Gange havde været forelagt det islandske

Althing Forslag til Ordningen af de islandske Forfat-

ningsforhold, uden at det var lykkedes at tilvejebringe

Thingets Tilslutning til samme, har det i forrige Aar

afholdte Althing dels i et indgivet alierund. Andragende,

dels i en sig dertil sluttende allerund. Adresse udtalt
«

*

Onske om, at Vi maatte ville skjænke Island en kon-

stitutionel Forfatning for dets særlige Anliggender,

navnlig saaledes, at den kunde træde i Kraft i inde-

værende, for Island mindeværdige Aar.

Idet Vi have fundet Os foranlediget til at imode-

komme den saaledes fra Vort kjære og tro Althing

indkomne Begjæring, have Vi allerh. besluttet paa

Grundlag af de tidligere Althinget forelagte Forfatnings-

lovforslag og væsentlig med Hensyn til de fra Thingets
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1874. Side i fornævnte Andragende fremhævede Jndstillings-

5. Januar, punkter at give folgende

Forfatningslov for Islands særlige

Anliggender.

I.

§ 1. I alle Anliggender, der i Henhold til Lov

om Islands forfatningsmæssige Stilling i Riget af 2.

Januar 1871 § 3 ere særlige for Island, har Landet

sin egen Lovgivning og Forvaltning, saaledes at den

lovgivende Magt er hos Kongen og Althinget i Forening,

den udovende Magt hos Kongen og den dommende Magt

hos Domstolene.

I Medfor af den nævnte Lovs § 2 udover Island

derimod, saalænge det ikke er repræsenteret i Rigs-

dagen, ingen Andel i Lovgivningsmagten med Hensyn

til Rigets almindelige Anliggender, medens der paa

den anden Side ej heller saa længe af Island vil blive

krævet noget Bidrag til Rigets almindelige Fornodenheder.

§ 2. Kongen har med de i denne Forfatningslov

fastsatte Indskrænkninger den hojeste Myndighed over

alle Islands særlige Anliggender og udover den gjen-

nem Ministeren for Island.

Den overste stedlige Myndighed i Island overdrages

nnder Ministerens Ansvar til en af Kongen udnævnt

Landshovding, der skal have Bopæl i Landet selv.

Landshovdingens Forretningsomraade fastsættes af

Kongen.

§ 3. Ministeren er ansvarlig for Forfatningslovens

Overholdelse. Althinget gjor for sit Vedkommende

Ansvar gjældende imod Ministeren efter de Regler,

som nærmere ville blive at fastsætte ved Lov.

Finder Althinget Grund til at anke over den Maade,

hvorpaa Landshovdingen udover den ham overdragne

Myndighed, fastsætter Kongen, efter derom af Thinget

i hvert enkelt Tilfælde indgivet Andragende, om og

hvorledes Ansvar bliver at gjore gjældende imod ham.
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§ 4. Kongen besætter alle Embeder i samme 1874.

Omfang som hidtil. Forandringer heri kunne ske ved 5- Januar.

Lov. Ingen kan beskikkes til Embedsmand i Island,

medmindre han har den almindeligeJndfodsret og derhos

har godtgjort at have opfyldt de gjældende Bestem-

melser om Kjendskab til Landets Sprog, Enhver Em-

bedsmand aflægger Ed paa Forfatningsloven.

Kongen kan afskedige de af ham ansatte Embeds-

mænd. Deres Pension fastsættes i Overensstemmelse

med Pensionsloven

Kongen kan forflytte Embedsmænd, dog saaledes

at de ikke derved tabe i Embedsindtægter, og at der

gives dem Valget imellem saa ian Forflyttelse og Afsked

med Pension efter de almindelige Regler.

Undtagelser kunne for visse Klasser af Embeds-

mænd, foruden den i § 44 nævnte, bestemmes ved Lov.

§ 5, Kongen sammenkalder et ordentligt Althing

hvert andet Aar. Uden Kongens Saratykke kan Thinget

ikke forblive længere sammen end 6 Uger. Forandringer

heri kunne ske ved Lov.

§ 6. Kongen kan indkalde Althinget til over-

ordentlige Sammenkomster, hvis Varighed beror paa

hans Bestemmelse.

§ 7. Kongen kan udsætte det ordentlige Althings

Moder paa bestemt Tid, dog uden Thingets Samtykke

ikke længere end paa 4 Uger og ikke oftere end én

Gang i Aaret.

§ 8. Kongen kan oplose Althinget, og blive i

dette Tilfælde nye Valg at udskrive inden 2 Maaneders

Forlob efter Oplosningen og Althinget at sammenkalde

i det paa Oplosningen nærmest folgende Aar.

§ 9. Kongen kan for Althinget lade fremsætte

Forslag til Love og Beslutninger.

§ 10. Kongens Saratykke udfordres til at give en

Althingsbeslutning Lovskraft. Kongen drager Omsorg

for Lovens Bekjendtgjorelse og Fuldbyrdelse. Har

Kongen ikke stadfæstet et af Althinget vedtaget Lov-
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1874. forslag inden næste ordentlige Althings Samling, er

5. Januar, det bortfaldet.

§ 11. I særdeles paatrængende Tilfælde kan Kon-

gen, naar Althinget ikke er samlet, udstede forelobige

Love, der dog ikke maa stride mod Forfatningsloven

og altid bor forelægges det folgende Althing.

§ 12, Kongen benaader og giver Amnesti.

§ 13. Kongen meddeler dels umiddelbart, dels

gjennem vedkommende Regjeringsmyndiglieder, saadanne

Bevillinger og Uudtagelser fra Lovene, som ifolge de

hidtil gjældende Regler have været i Brug.

IL

§ 14. Paa Althinget have Sæde 30 folkekaarne

og 6 af Konjren udnævnte Medlemmer. Antallet af de

folkekaarne Althingsmænd kan forandres ved Lov. Saavel

Folkevalgene som de kongelige Udnævnelser gjælde

ordentligvis for en Periode af 6 Aar, for de konglige Ud-

nævnelsers Vedkommende uden Hensyn til indtrædende

Oplosninger. Dor eller udtræder Nogen af de Valgte

eller Udnævnte i Lobet af Valgperioden, sker Valget

eller Udnævnelsen dog kun for den tilbagestaaende Tid

af denne.

§ 15. Althinget bestaar af tvende Afdelinger,

overste og nederste Afdeling, I den overste Afdeling

have 12, i den nederste Afdeling 24 Medlemmer Sæde.

Disse Tal kunne dog forandres ved Lov.

§ 16. De kongevalgte Althingsmænd tage alle

Sæde i overste Afdeling. Dennes ovrige Medlemmer

vælges for hele Valgperioden af Althinget i dets Helhed,

forste Gang det samles, efterat nye Valg ere foretagne,

ved frit Valg iblandt de folkekaarne Althingsmænd*

Bliver i Valgperiodens Lob nogen af de med folke-

kaarne Althingsmænd besatte Pladser i Thingets overste

Afdeling ledig, træde, efterat der er foretaget Valg af

en ny Althingsmand, begge Thingets Afdelinger sammea

for ved Valg blandt deres folkekaarne Medlemmer at
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besætte den ledige Plads for den tilbagestaaende Del 1874*

af Valgperioden. ^' Januar.

§ 17. Valgret til Althinget have:

a) alle de Bonder, der ere Jordbrugere og svare

kommunal og anden offentlig Ydelse, dog at de,

som ifolge en særlig Bestemmelse maatte være

fritagne for en eller anden Ydelse til det Offent-

lige, ikke derfor tabe deres Valgret;

b) Kjobstadborgere, naar de til Kommunen erlægge

et Bidrag af i det mindste 8 Kroner (4 Rd.)

aarlig

;

c) Tomthusmænd, naar de til Kommunen erlægge et

Bidrag af i det mindste 12 Kroner (6 Rd.) aarlig;

d) Embedsmænd, hvad enten de have kgl. Bestalling

eller ere udnævnte af den Myndighed, hvem Kongen

har overdraget saadan Ret;

e) de, der uden at være Embedsmænd have under-

kastet sig enten en akademisk Prove eller Af-

gangsexamen ved Pastoralseminariet i Reykjavik

eller anden lignende offentlig Prove, som er eller

maatte blive anordnet, saafremt de ikke staa i

personligt Tjenesteforhold.

Derhos skal Vedkommende for at kunne udove

Valgret paa den Tid, Valget foregaar, have opnaaet

25 Aars Alderen, have et uplettet Rygte, have havt

fast Ophold i Valgkredsen i 1 Aar, have Raadighed

over sit Bo og ikke nyde Understottelse af det almin-

delige Fattigvæsen eller have modtaget nogen saadan

Hjælp, medmindre den enten er tilbagebetalt eller

eftergiven.

§ 18. Valgbar til Althinget ar Enhver, som efter

det Anforte har Valgret, forsaavidt

1) han ikke staar i noget undersaatligt eller andet

Tjenesteforhold til en fremmed Stat,

2) han i det mindste i de sidst forlobne 5 Aar har

havt Ophold i de til den danske Stat henhorende

europæiske Lande, og
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1874. 3) paa den Tid, Valget foregaar, har opnaaet en

. Januar. Alder af 30 Aar.

Dog kan den vælges, som har sit Hjem udenfor

Valgkredsen eller i denne har opholdt sig en kortere

Tid end 1 Aar.

De nærmere Regler om Valgene fastsættes i Valg-

loven.

III.

§ 19. Det ordentlige Althing sammentræder den

forste Sognedag i Juli Maaned hvert andet Aar, der-

som Kongen ikke har bestemt en anden Modedag i

samme Aar.

§ 20. Althingets Forsamlingssted er ordentligvis

Reykjavik, Under overordentlige Forhold kan Kongen

bestemme, at Althiriget skal samles et andet Sted paa

Island.

§ 21, Hver af Althingets Afdelinger er berettiget

til at foreslaa og for sit Vedkommende vedtage Love;

ligeledes kan hver af Althingets Afdelinger indgive

Adresser til Kongen.

§ 22. Hver af Althingets Afdelinger kan ned-

sætte Udvalg af sine Medlemmer til, medens Thinget

er samlet, at undersoge almenvigtige Gjenstande. Der

kan af Afdelingen tildeles saadanne Udvalg Ret til

saavel af offentlige Myndigheder som af private Borgere

at fordre mundtlige eller skriftlige Oplysninger.

§ 23. Ingen Skat kan paalægges, forandres eller

ophæves uden ved Lov; ej heller kan noget Island

forpligtende Laan optages eller nogen Landet tilhoi ende

Jordejendom sælges eller paa anden Maade afhændes

uden ifolge Lov.

§ 24. Ingen Udgift maa afholdes uden Hjemmel

i Finans- eller Tillægsbevillings-Lov.

§ 25. Paa hvert ordentligt Althing, saasnart det

er samlet, forelægges Forslag til Finanslov for Island

for den folgende toaarige Finansperiode. Under Ind-
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tægfcerne indbefattes det Tilskud, saavei det ordentlige 1874.

som det overordentlige, der i Medfor af Lov om Islands 5. Januar,

forfatningsmæssige Stilling i Riget af 2. Januar 1871

§ 5, j£r. § 6, ydes af den almindelige Statskasse til

Bestridelsen af Islands særlige Udgifter, saaledes dog

at der af dette Tilskud forlods afholdes Udgifterne til

Islands overste stedlige Bestyrelse og Regjeringens Re-

præsentation paa Ålthinget, saaledes som samme be-

stemmes af Kongen.

Udgifter, der ere fastsatte ved tidligere givne Love,

Anordninger, kgl. Resolutioner eller andre gyldige Be-

stemmelser, blive, indtil Forandring sker ad Lovgiv-

ningsvejen, i Forslaget til Finansloven saavei som i

denne at opfore med de engang fastsatte Belob, for-

saavidt der ikke for den enkelte Finansperiode særlig

begjæres eller bevilges Tillæg.

Finanslovforslaget saavei som Forslag til Tillægs-

bevillingslove blive altid forst at forelægge for Althingets

nederste Afdeling.

§ 26. Hver af Althingets Afdelinger udnævner

en lonnet Revisor. Disse Revisorer gjennemgaa de

aarlig affattede Regnskaber over Landets Indtægter og

Udgifter og paase, at samtlige Landets Indtægter deri

®re opforte, og at ingen Udgift har fundet Sted uden

Hjemmel. De kunne fordre sig alle fornodne Oplys-

ninger og Aktstykker meddelte. For hver toaarig Fi-

nansperiode samles dernæst de tvende Aarsregnskaber

^ et Regnskab, som forelægges Ålthinget, ledsaget af

Revisorernes Bemærkninger, hvorefter det bliver at

godkjende ved Lov,

§ 27. Intet Lovforslag kan endelig vedtages, for?

inden det har været tre Gange behandlet af hver af

Althingets Afdelinger.

§ 28. Naar et Lovforslag er vedtaget af den ene

Althingets Afdelinger, bliver det i den Form, hvori

det er vedtaget, at forelægge den anden. Hvis det

der forandres, gaar det tilbage til den forste. Fore-
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1874. tages her atter Forandringer, gaar Forslaget paany til

Januar, den anden Afdeling, Opnaas da ej heller Enighed,
""^""^

sammentræde begge Afdelinger i et samlet Thing,

hvorpaa dette efter én Behandling afgjor Sagen. Til

en gyldig Afgjorelse i det saaledes forenede Althing

udfordres, at to Trediedele af hver Afdelings Med-

lemmer ere tilstede og deltage i Afstemningen; de

enkelte Punkter afgjores med simpel Stemmeflerhed,

hvorimod der til Vedtagelsen af et Lovforslag i dets

Helhed, med Undtagelse af Finans- og Tillægsbevil-

lings-Lovforslag, udfordres mindst to Trediedele af de

afgivne Stemmer.

§ 29. Althinget afgjor selv Gyldigheden af sine

Medlemmers Valg.

§ 30. Ethvert nyt Medlem aflægger Ed paa For-

fatningsloven, uaar Gyldigheden af hans Valg er an-

erkjendt.

§ 31. Althingsmændene ere ene bundne ved deres

Overbevisning og ikke ved nogen Forskrift af deres

Vælgere.

Embedsmæud, der vælges til Althingsmænd, behove

ikke Regjeringens Tilladelse til at modtage Valget,

men ere pligtige til, uden Udgift for Landets Kasse,

at drage Omsorg for Varetagelsen af deres Embeds-

forretninger paa en saadan Maade, som Regjeringen

finder tilfredsstillende.

§ 32. Saalænge Althinget er samlet, kan ingen

Althingsmand uden Samtykke af den Afdeling, til

hvilken han horer, hæftes for Gjæld, ej heller fængsles

eller tiltales, medmindre han er greben paa fersk

Gjerning.

For sine Ytringer paa Thinget kan intet af dets

Medlemmer uden vedkommende Afdelings Samtykke

drages til Ansvar udenfor samme.

§ 33. Kommer den gyldig Valgte i et af de Til-

fælde, der udelukke fra Valgbarhed, mister han den af

Valget flydende Ret.
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§ 34. Landshovdingen har i Embeds Medfor Ad- 1874.

gang til Althinget og er berettiget til under Forhånd- 5. Januar,

lingerne at forlange Ordet, saa ofte han vil, under

Iagttagelse af Forretningsordenens Bestemmelser.

Ved Siden af Landshovdingen kan ogsaa en Anden

af Regjeringen bemyndiges til at være tilstede i Thinget

og meddele samme de Oplysninger, der maatte anses

fornodne. I Laudshovdingens Forfald kan en Anden

bemyndiges til at forhandle med Thinget.

Stemmeret udover Landshovdingen eller den, der

træder i hans Sted, kun, naar de tillige ere Althings-

nxænd.

§ 35. Hver af Thingets Afdelinger for sig saavel

som det forenede Althing vælger selv sin Formand og

sin Næstformand.

§ 36. Ingen af Thingets Afdelinger kan tage

nogen Beslutning, naar ikke i det mindste to Tredjedele

af dens Medlemmer ere tilstede og deltage i Afstem-

ningen.

§ 37, Enhver Althingsmand kan i den Afdeling,

hvori han har Sæde, med dennes Samtykke bringe

ethvert offentligt Anliggende paa Bane og derom æske

Forklaring.

§ 38. Intet Andragende maa overgives nogen af

Thingets Afdelinger uden gjennem et af vedkommende

Afdelings Medlemmer.

§ 39. Finder Afdelingen ikke Anledning til om

et Andragende at fatte Beslutning, kan den henvise

det til Landshovdingen eller Ministeren,

§ 40. Begge Afdelingers og det forenede Althings

Moder ere offentlige. Dog kan vedkommende Formand

eller det i Forretningsordenen bestemte Antal Med-

lemmer forlange, at alle Uvedkommende fjærnes, hvor-

paa den paagjældende Forsamling afgjor, om' Sagen

skal forhandles i et offentligt eller hemmeligt Mode.

§ 41. Forretningsordenen for det forenede Althing

og dets tvende Afdelinger fastsættes ved Lov.

XXI. B. 48
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1874. IV.

§ 42, Den doraraende Magts Udovelse kan kun

ordnes ved Lov.

§ 43. Domstolene ere berettigede til at paakjende

ethvert Sporgsmaal om Ovrighedsmyndighedens Græn-

ser. Den, der vil reise et saadant Sporgsmaal, kan

dog ikke ved at bringe Sagen for Domstolene unddrage

sig Forpligtelsen til forelobig at efterkomme Ovrig-

hedens Befaling.

§ 44. Dommerne have i deres Kald alene at rette

sig efter Loven. De Dommere, som ikke tillige have

administrative Forretninger, kunne ikke afsættes uden

ved Dom, ej heller forflyttes mod deres Onske udenfor

de Tilfælde, hvor en Omordning af Domstolene finder

Sted. Dog kan den Dommer, der har fyldt sit 65de

Aar, afskediges, men uden Tab af Indtægter.

V.

§ 45. Den evangelisk-lutherske Kirke er den is-

landske Folkekirke og understottes og beskyttes som

saadan af det Offentlige.

§ 46. Borgerne have Ret til at forene sig i Sam-

fund for at dyrke Gud paa den Maade, der stemmer

med deres Overbevisning, dog at Intet læres eller fore-

tages, der strider mod Sædeligheden eller den offent-

lige Orden,

§ 47. Ingen kan paa Grund af sin Trosbekjendelse

berøves Adgang til den fulde Nydelse af borgerlige og

politiske Rettigheder eller unddrage sig Opfyldelsen af

nogen almindelig Borgerpligt.

VI.

§ 48. Enhver, der anholdes, skal snarest mulig

stilles for en Dommer. Hvis den Anholdte ikke strax

kan sættes paa fri Fod, skal Dommeren ved en af

Grunde ledsaget Kjendelse, der afgives snarest mulig

og senest inden 3 Dage, efterat den Anholdte er frem-
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stillet for Dommeren, afgjore, om han skal fængsles, 1874.

og, hvis han kan loslades mod Sikkerhed, bestemme Jannar,

dennes Art eller Storrelse.

Den Kjendelse, som Dommeren afsiger, kan af

Vedkommende strax indankes for hojere Ret.

Ingen kan underkastes Varetægtsfængsel for en

Forseelse, som kun kan medfore Straf af Pengebod

eller simpelt Fængsel.

§ 49. Boligen er nkrænkeh'g. HusnndersSgelse,

Beslaglæggelse og Undersøgelse af Breve og andre Pa-

pirer maa, hvor ingen Lov hjemler en særegen Und-

tagelse, alene ske efter en Retskjendelse.

§ 50- Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan

tilpligtes at afstaa sin Ejendom, uden hvor det almene

Vel kræver det. Det kan kun ske ifolge Lov og mod

fuldstændig Erstatning.

§ 51. ÅlJe Indskrænkninger i den frie og lige

Adgang til Erhverv, som ikke ere begrundede i det

almene Vel, skulle hæves ved Lov.

§ 52. Den, der ikke selv kan ernære sig og Sine,

og hvis Forsorgelse ikke paahviler nogen Anden, er

berettiget til at erholde Hjælp af det Offentlige, men

er 4a ogsaa underkastet de Forpligtelser, som Lovene

herom paabyde.

§ 53. Dersom Forældre ikke have Evne til selv

at undervise deres Born, eller dersom Bornene ere

forældreløse og fattige, paahviler der det Offentlige

Forpligtelse til at sorge for deres Undervisning og

Opdragelse,

§ 54. Enhver er berettiget til ved Trykken at

offentliggjore sine Tanker, dog under Ansvar for Dom-
stolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler

kunne ingensinde indfores.

§ 55, Borgerne have Ret til uden foregaaende

dertil erhvervet Tilladelse at indgaa Foreninger i et-

hvert lovligt Ojemed. Ingen Forening kan ophæves ved

en Regjeringsforanstaltning. Dog kunne Foreninger

48*
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1874. foreløbig forbydes, men der skal da strax anlægges Sag

Januar, mod Foreningen til dens Ophævelse.

§ 56. Borgerne have Ret til at samle sig ube-

væbnede. Offentlige Forsamlinger har Politiet Ret til

at overvære. Forsamlinger under aaben Himmel kunne

forbydes, naar der af dem kan befrygtes Fare for den

offentlige Fred.

§ 57. Enhver vaabenfor Mand er forpligtet til

med sin Person at bidrage til Landets Forsvar efter

de nærmere Bestemmelser, som herom maatte blive

fastsatte ved Lov.

§ 58. Kommunernes Ret til under Regjeringens

Tilsyn selvstændig at styre deres Anliggender ordnes

ved Lov.

§ 59. Skattevæsenet ordnes ved Lov.

§ 60. Enhver i Lovgivningen til Adel, Titel eller

Rang knyttet Forret er afskaffet.

VIL

§ 61. Forslag til Forandring i eller Tillæg til

nærværende Forfatningslov kunne fremsættes saavel

paa ordentligt som paa overordentligt Althing. Ved-

tages Forslaget til Forandring i Forfatningsloven af

begge Thingets Afdelinger, bliver Althinget strax at

oplose og nye almindelige Valg at foranstalte. Hvis

det nye Althing vedtager Beslutningen uforandret og

denne erholder Kongens Stadfæstelse, har den Gyldighed

som Forfatningslov.

§ 62. Denne Forfatningslov træder i Kraft den

1. August 1874 med de af de vedfojede midlertidige

Bestemmelser folgende nærmere Overgangsregler.

Midlertidige Bestemmelser.

1. Indtil anderledes ved Lov bestemmes, bliver

Valgloven af 6. Januar 1857, jfr. Frdg. af 8. Marts

].843, med de af denne Lovs §§ 14, 17 og 18 folgende
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Undtagelser fremdeles gjældende for Valgene til Al-

thinget.

Det i førstnævnte Paragraf fastsatte Antal af folke-

valgte Althingsmænd fordeles, indtil anderledes ved Lov

bestemmes, saaledes, at efternævnte Sysler, nemlig

1) Gullbringe og Kjos, 2) Arnæs, 3) Rangarvalla,

4) Skaptafells, 5) Isafjords med Isafjord Kjobstad,
_ «

•

6) Hunavatns, 7) Skagafjords, 8) Ofjords med Akureyri

Kjobstad, 9) Thingo, 10) Nordurmula og 11) Sudurmula

Sysler, vælge hver 2 Althingsmænd, medens Landets

ovrige Sysler og Kjobstaden Reykjavik vælge hver 1

Althingsmand.

2. Indtil den i § 3 omtalte Lov udkommer, blive

de af Althinget imod Ministeren for Island for Kræn-

kelse af Forfatningsloven reiste Sager at paakjende af

Rigets Hojesteret efter de for samme gjældende Pro-

cesregler.

3. Indtil Forretningsordenen for det forenede AI-

thing og dets tvende Afdelinger ved Lov er bestemt,

forbeholdes det Kongen at fastsætte den forelobige

Forretningsorden.

4. Kongen træffer de Foranstaltninger, der ere

nodvendige, for at Forfatningsloven kan træde i fuld

Virksomhed i L5bet af Aaret 1875. Overslag over

Islands Indtægter og Udgifter for Aaret 1875 fastsættes

af Kongen i Overensstemmelse med de hidtil fulgte

Regler.

Givet paa Amalienborg den 5. Januar 1874.

Forordning om den Bestyrelsen for Straf- 5. Januar,

anstalten i Island tilkommende Straffemyndighed.

Khayn den 5. Januar 1874. — isi. Forest. og Resoi.

Protok. 1874 Nr. 1. Lovtidende for Kgr. Danmark 1874, Tillæget

S. 11—12; jfr. Ministerialtid. for Danmark 1873 B, S. 390-92;

Ti&indi nm stjornarmålefni fslands m, S. 712-16; Algreen-

Ussings Lovsaml. 1874 S. 15—16. (Ti^)indi fra alfingi fslendinga
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1874. 1873 I, S. 6, 17, 238, 253-59, 370—71 og II, S. 74-77,

5. Januar. 180-81, 184-85, 253-55).

Tilskipun nm hegningarvald [)a&, sem stj6rn

hegningarhussins a Islaudi hefir.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt

:

Eptir a& Vjer hofutn me&teki& ^egnlegt ålitsskjal Vors

triia alj}ingis um frumvarp, sem fyrir l)a& hefir verib

lagt til tilskipunar um hegniogarvald {)a&, sem stjora

hegningarhussins å Islandi hefir, bj6&um Vjer og skipum

fyrir å J)essa leih:

1. gr. Landshoféinginn yfir Islandi getur åkve&i&

hegningu fyrir rainni hattar yfirsjonir, sem fangar f^eir,

er dæmdir eru i hegniugarhiisib i Reykjavik, ver&a sekir

i, ef hann ålitur, ab t)ær verbi afplanabar meb ein-

hverri af refsingum l)eim, sem hjer skulu taldar

:

a. harbari hegningarvinnu um allt ab 8 vikna tima;

b. Hkamlegri refsingu, allt ab 27 hoggum mebhniita-

kabli, kabal-enda, eba reyrpriki, J)a er karlmenn

eiga i hlut, sera eru eldri en 18 ara; allt ab 18

hoggum meb reyrpriki, sjeu Iteir fra 15 til 18 ara

ab aldri, en ef born eiga i hlut, sem ekki eru eldri

en 15 vetra, meb allt ab 18 vandar hoggum;

c. hegingu vib vatn og braub, alit ab {)risvar sinnura

5 dogum, sem skal lit tekin i kompu sjer, en {)ess

skal samt gætt, sem fyrir er mælt i hinura al-

mennu hegningarlogum fyrir Island 25. jiini 1869,

23. grein;

d. fangelsi sjer i kompu, allt ab 6 månubum, eptir

{)vi, sem atvik eru til, annabhvort an |)ess ab peim

seka leyfist, ab hafa t)ab, sem hann hefir unnib

sjer inn meb aukavinnu, til })ess ab få sjer abra

eba meiri fæbu, en åkve&in er, eba ån |)ess hann

sje latinn vinna, en samt ma ekki beita sibar-

uefndri hegning lengur i senn en i mesta lagi 4

vikur, og skal liba å railli minnst 1 vika.

2. gr. Likamlegri refsingu må eigi beita, fyr en

buib er ab leita ålits læknisins um, hvort fanginn geti
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|)olab hana, og skal hun avallt framkvæmd i viburvist 1874,

bæjarfogetans i Reykjavik, en ekki i augsyn hinum 5. Januar,

fongnnum, neraa landshof&ingi hafi beinlinis åkvebib {)ab.

Sjerhver så fangi, sem lit tekur sJika refsinga,

skal l)egar å eptir settur i kompu einn sjer til næsta

dags, J)ab er ab o&ru leyti vitaskuld, a& likamlegum

refsingura verbi venjulega ekki beitt, nema ])SLt hafi

synt sig, ab vægari abferb, t. a. m, ofanigjof eba fang-

elsi 1 kompu sjer um tima, hafi verib årangurslaus.

3. gr. Åliti landshofbinginn, ab afbrotib sje svo

saknæmt, ab t)ab eigi verbi afpianab meb nokkurri af

J)eim refsingum, sem nefndar eru i 1. gr., skal målib

ganga til doms og laga eptir ]^e\m reglum, sem um
sakamal gilda, og skal j^eim einnig fylgt, ef d6mum,

sem falla i J)essum malnm, verbur skotib til æbra

rjettar.

4. gr, Bæjarfogetinn i Reykjavik hefir vald til,

samkvæmt reglum J)eim, sem settar eru i 2. gr., ab

hegna fongunum fyrir yfirsjonir, er luta ab 6reglu, meb

allt ab 9 hoggum meb reyrpriki eba vendi, eba meb

• fangelsi i kompu sjer allt ab 2 solarhringum; samt må
e\gi beita hybingu meb reyrpriki vib kvennmenn, sem

«ru i fangelsi.

5. gr. Sjerhverja hegning, sem samkvæmt {)essari

tilskipun er beitt vib einhvern fanga, skal færa inn i

hegningarbék, sem landshofbingi loggildir, og skal l)ar

jafnframt sk^rt fra afbrotinu.

Eptir {)essu eiga allir hlutabeigendur sjer })egnlega

ab hegba, — Gefib å Amaliuholl, 5. dag janiiarm. 1874t

Forordning om den Bestyrelsen for Strafanstalten

i Island tilkommende Strafi'emyndighed.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning om
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1874. den Bestyrelsen for Strafanstalten i Island tilkommende

.Jannar. Straffemyndighed, byde og befale Vi, som folger:
""^^^^^

§ 1. Landshovdingen over Island kan bestemme

Straf for ringere Forseelser, som de i Strafanstalten i

Reykjavik inddomte Fanger begaa, naar han finder, at

de knnne afsones med en af folgende Straffe

:

a) Strafarbeidets forholdsmæssige Skærpelse i en Tid

af indtil 8 Uger;

b) legemlig Revselse af indtil 27 Slag Kat, Tamp

eller Rotting for Mandspersoner over 18 Aar,

indtil 18 Slag Rotting for Mandspersoner imellem

15 og 18 Aar, og indtil 18 Slag Ris for Born,

som ikke ere over 15 Aar;

c) Yand- og Brods-Straf i indtil 3 Gange 5 Dage,

der afsones i ensomt Fængsel, dog under Iagt-

tagelse af Bestemmelserne i Almindelig Straffelov

for Island af 25. Juni 1869 § 23;

d) Hensættelse i indtil 6 Maaneder i Enkeltcelle,

efter Omstændighederne uden Tilladelse til at an-

vende den ved Overarbeide erhvervede Fortjeneste

til andre eller flere Fodemidler end de reglemen-

terede, eller uden Arbeide, dog dette sidste ikke

længere Tid ad Gangen end i det Hojeste 4 Uger

og med en Mellemfrist af i det Mindste 1 Uge.

§ 2. Legemlig Revselse maa ikke finde Sted, for-

inden Lægens Erklæring er indhentet, om Fangen kan

taale samme, og den udfores altid i Overværelse af

Byfogden i Reykjavik, men ikke i de andre Fangers

Paasyn, med mindre Landshovdingen udtrykkelig har

bestemt det.

Enhver Fange, som underkastes saadan Revselse,

bor umiddelbart derefter hensættes i ensomt Fængsel

indtil den folgende Dag. Det er iovrigt en Selvfoige,

at legemlige Revselser i Almindelighed forst ville være

at anvende, hvor mildere Midler, saasom Irettesættelse

eller Hensættelse i nogen Tid i Enkeltcelle, have vist

sig utilstrækkelige.
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§ 3. Finder Landshovdingen, at Broden er saa 1874.

stor, at den ikke kan afgjores med nogen af de i § 1 ^^^^^^
nævnte Revselser, bliver Sagen at behandle ved sæd-

vanlig Rettergang efter de for Forbrydelsessager gjæl-

dende Regler, hvilke ogsaa ere anvendelige paa Ap-

pellen af de Domme, der afsiges i deslige Sager,

§ 4. Byfogden i Reykjavik er bemyndiget til under

Iagttagelse af de i § 2 foreskrevne Regler at straffe

Fangerne for disciplinære Forseelser med indtil 9 Slag

Rotting eller Ris eller Hensættelse i Enkeltcelle i indtil

2 Gange 24 Timer, dog kan Straf af Rottingslag ikke

anvendes paa kvindelige Fanger.

§ 5. Enhver Straf, som i Medfor af denne For-

ordning tildeles nogen Fange, bliver tillige med Op-
lysning om Forseelsens Beskaffenhed at indfore i en

a£ Landshovdingen autoriseret Straffeprotokol.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette» — Givet paa Amalienborg den 5. Januar 1874.

Forordning om nogle Begunstigelser for Spare- 5. Jannar.

kasser i Island. Khavn den 5. Januar 1874. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1874 Nr. 2. Lovtidende forKgr.

Danmark 1874, Tillæget S. 12, jfr. Ministerialtidende for Danmark

1873 B, S. 405—06; Ti&indi nm stjornarraålefni fslands III,

S. 716-20; Algreen-Ussings Lovsaml. 1874 S. 17. (Ti&indi fra

alfingi fslendinga 1873 1, S. 6, 17, 223—38, 239-53, 370 og

II, S. 85—87, 178-80. 182-84, 245-46).

Tilskipun um hlunnindi ' nokkur fyrir sparisjoM

a Islandi.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofutn me&tekib {)egnlegt ålitsskjal Vors

triia alt)ingis um frumvarp, sem fyrir j^ab hefir verib

lagt, til tilskipunar um hlunnindi nokkur fyrir spari-

sjo&i å Islandi, bj6&umVjer og skipum fyrir å {)essa leib:

Landshof&inginn yfir Islandi skal hafa vald til fyrir

nåkvæmar åkvebib timabil og meb J)eira skilyrSura viS-
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1874. vikjandi reikningsskilum o. fl., setn l^orf kann å a&

Januar. {)ykja, a& veita sparisjo&um, sem eru eba kunna ab ver&a
^ stofnaBir l)ar, og sera svo er komi&fyrir, ab alita raegi,

a& næg trygging sje fyrir |)vi, ab \)e\T sjeu fullve&ja,

hlunnindi t)au, sera hjer skulu talin, annaShvort oli e&a

nokkur af [)eim:

1) ab stjorn sjo^isins geti, ef vibskiptabok, sem latin

er af hendi fyrir fje, sem sett er i sjobinn, glatast,

meb auglysingu, sem prentub sje {)risvar sinnum

samfleytt i })eim tibindum, sem birta skal i opin-

berar auglysingar å Islandi, innkallab meb 6 månaba

fresti hvern ];)ann, sera i hondum kann ab hafa

vibskiptabokina, og ef enginn hefir sagt til sin,

åbur tjebur frestur er libinn, borgab t)eim hlutab-

eiganda, sera vibskiptabokina hefir fengib, upp-

hæbina, ån J)ess ab nokkur annar, sem vibskipta-

bokin kann ab vera afsolub, J)ar fyrir geti biiib

krofa å hendur tjebum sjob;

2) ab låta megi ura stundar sakir fje omyndugra

og opinberra stofnana i sparisjobinn, til |)ess |)ab

verbi åvaxtab J)ar, l)angab til [)vi verbur komib å

leigu gegn vebi i fasteignum eba a annan logmætan

hått, og

3) ab spari8j6burinn geti askilib sjer hærri leigu en

4 af hundrabi fyrir lån gegn vebi i fasteignum,

I hvert skipti, sem landshofbinginn samkvæmt J^essu

veitir islenzkum sparisjobum tjeb hlunnindi, skal hann

senda démsmalastjorninni skyrslu um l)ab.

Eptir pessa eiga alJir hlatabeigendur sjer [jegnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuborg, 5. dag januarm. 1874.

Forordning om nogle Begunstigelser for Spare-

kasser i Island.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning om
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nogle Begunstigelser for Sparekasser i Island, byde og 1874.

befale Vi, som folger: 5. Januar.

Landshovdingen over Island skal være bemyndiget^^*^

til for et nærmere bestemt Tidsrum og under de Be-

tingelser i Henseende til Regnskabsaflæggelse m. v.,

som maatte findes fornodne, at tilstaa Sparekasser,

som ere eller maatte blive oprettede sammesteds, og

hvis Ordning tor anses at afgive tilstrækkelig Sikkerhed

for deres Vederhæftighed, en eller flere af de nedenfor

nævnte Begunstigelser:

1) at Bestyrelsen, naar nogen for Indskud i Kassen

meddelt Kontrabog bortkommer, ved Bekjendt-

gjorelse, som indrykkes 3 Gange efter hinanden i

den for officielle Bekjendtgjorelser i Island bestemte

Tidende, kan med 6 Maaneders Varsel indkalde

Ihændehaveren af en saadan Kontrabog og, hvis

Ingen melder sig inden Varselets Udlob, udbetale

Summen til den paagjældende Interessent, hvem

Kontrabogen er meddelt, uden at nogen Tredje-

mand, til hvem Kontrabogen maatte være over-

dragen, derfor kan have Tiltale til bemeldte Kasse

;

E

2) at Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler fore-

lobig kunne indsættes til Forrentning i Spare-

kassen, saalænge indtil de kunne blive anbragte

mod Pant i faste Ejendomme eller paa anden an-

ordningsmæssig Maade; samt

3) at Sparekassen af Udlaan mod Pant i faste Ejen-

domme kan betinge sig hojere Rente end 4 pCt.

I alle Tilfælde, i hvilke Landshovdingen i Henhold

hertil tilstaar islandske Sparekasser bemeldte Begun-

stigelser, vil han derom have at gjore Indberetning til

Justitsministeriet.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Amalienborg, den 5. Januar

1874.
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1874. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

iTja^im^over Island, mg. Forandring i Bekjendtgj oreise

3. Maj 1872 om Postvæsenet i Island. Khavn

den 22. Januar 1874. — isLKopib. 1874 Nr. 33. rø-

indi nm stjomarmålefni fslands III, S. 720; Ministerialtidende

for Danmark 1874 B, S. 19.

I behgl. Skrivelse af 18. Novbr. f. A. har Hr.

Landsh., næst at meddele, at De paa Foranledning af

Postmesteren i Reykjavik ifolge nærmere af Dem ud-

viklede Grunde har tilladt, at Brevsamlingsstedet paa

' Stafafell fra 1. d. M. nedlægges, og at et nyt oprettes

paa Hof i Alptafjord i Oster-Skaptafells Syssel med

aarlig Lon af 10 Rd., anholdt om Ministeriets Appro-

bation paa denne af Dem trufne Foranstaltning, samt

derhos indstillet folgende nærmere motiverede Foran-

dringer i de i Bekjendtgj. ora Postvæsenet paa Island

af 3. Maj 1872 §§ 2, 7 og 8 givne Regler om Op-

rettelsen af Postexpeditioner og Brevsamlingssteder i

Island og om de paagjældende Funktionærers Lonning,

nemh'g

:

1. at Lonningen til Postexpeditoren paa Prest-

bakki maa forhojes fra 15 Rd. til 25 Rd,, og

2. at Brevsamlingsstedet paa Bjarnanes maa op-

hojes til en Postexpedition med aarlig Lon af 15 Rd.

— Alt ligeledes fra 1. d. M. at regne.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

de ommeldte Forandringer approberes, og anmodes Hr.

Landsh, om behgl. at ville foranledige dem bragte til

almindelig Kundskab i Island.

4. Febr. Justitsministetiets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, ang. Betingelserne for at opnaa

Æresopreisning. Khavn den 4. Februar 1874. —
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Isl. Kopib. 1874 Nr. 68. Tibindi um stjornarmålefni fslands 1874.

III, S. 722-23. — ^
4. Febr.

Med behgl. Skrivelse a£ 4. Novbr. f. A. har Hr.

Landsh. hertil indsendt en Ansogning om Æresopreis-

ning for Bonden Gissur Sigur&sson af Smirlabjorg inden

Skaptafells Syssel, som ved bemeldte Syssels Extra-

retsdoni af 29. Apri) 1849 for Tyveri er anset med

Straf af Gange 27 Slag Ris, hvilket Andragende i

Henhold til Frdg. for Island om Æresopreisning m. v.

af 12. Marts 1870 var bilagt med en Attest fra 2

Mænd om Ansøgerens sædelige Vandel, samt vedkom-

mende Sysselmands Erklæring.

Da der imidlertid ikke foreligger Bevis for Paa-

lideligheden af den paagjældende Vandels-Attest, og

Sysselmanden derhos ikke har udtalt sig bestemt om

Ansøgerens Forhold, skulde man til behgl. Efterretning

Og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at ligesom

det, forinden den Paagjældende kan indstilles til den

ansogte kgl. Naade, nærmere maa konstateres, at de

Mænd, der have givet Vidnesbyrd om Ansogerens

ulastelige Vande], have havt Leiiighed til noje at kjende

ham og ere paalidelige Mænd, saaledes maa vedkom-

mende Sysselmand, eventuelt efter derom anstillet

TJndersogelse, nærmere og bestemtere udtale sig om
den Paagjældende, i hvilken Henseende bemærkes, at

det ikke er nok, at han ikke er kommen i Konflikt

med Loven, men at han maa have vist sig værdig lil

den ansogte Naadesbevisning. — De med Ansøgningen

fulgte Bilag folge hoslagt tilbage.

Allerhojeste KundgjSrelse til Islænderne, ang. u.Pebr.

Udstedelsen af en Forfatningslov for Islands sær-

lige Anliggender. Khavn den 14. Febr. 1874. —
Isl. Forest. og Kesol- Protok. 1874 Nr. 5. Lovtidende for Kgr.

Banmark 1874, Tillæget S. 19-20; Tibindi um stjornarmålefni

fslands ni, S. 723—24; Algreen-UsBings Lovsaml. 1874 S. 32—
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1874. 34, (jfr. Ti&indi fra alfingi fslendinga 1873 I, S. 53-62, 63—

14. Febr. ^1, 200-79, 310-46, 371 og II, S. 115-46, 185-203, 229-

33, 256-78).

Konungleg Augl^sing til Islendinga um {)a&,

ab lit sje komin stjornarskrå um hin sjerstakiegu raål-

efni Islands.

Yjer Christian hinn Niundi &c. Gj5rum kunnugt:

Ålt)ingi, sem saman kom arib, sem leib, hefir i t)egn-

legu avarpi til Vor farib J)ess å leit, ab Vjer — sam-

kvæmt t)vi, sem einnig er låti& i Ijosi i bænarskrå fra

hinu sama a]J)iugi — vildum gjora yfirstandandi år enn

J)a atkvæbismeira fyrir Islendinga meb }>vi ab gefa Is-

landi stjornarbot, er veitti ail)ingi fulit loggjafarvald og

tjårfbrræbi, og sem ab obru leyti væri svo frjålsleg,

sem framast væri unnt.

Vjer hofara siban a ny latib sem nakvæmlegast

ihuga stjornarskipunarmål Islands, og er årangurinn af

})vi orbinn så, ab Vjer einn af hinum fyrstu dogum

arsins meb Voru konunglega nafni hofum loghelgab

stj6rnarskra um hin sjerstakiegu målefni Islands, sem

ab mestu leyti er byggb a frumvarpi [)vi til stjornar-

skipunarlaga, sem lagt var fyrir al{)ingi årib 1871, en

]}6 hefir sjerstaklega verib tekib tillit til l)eirra atriba,

sem tekin voru fram i fyr nefndri bænarskrå aljDingis,

Jafnframt og Vjer birtum |)etta Vorura triiu og

kæra {)egnura å Islandi, finnum Vjer hvot til J)ess ab

I^sa yfir allrahæstu ånægju Vorri meb, ab hib islenzka

stjornarskipunarverk, sem svo lengi hefir verib starfab

ab, J)annig er nu alveg til lykta leitt, og somuleibis

viburkenning Vorri og {)akklæti fyrir traust l)ab, sem

fulltruar landsins hafa aubsynt Oss meb ])yi ab fela

J)ab fyrirbyggju Vorri å Jjann hått, sem sagt var, ab

koma fullnabarskipun å um Jietta mikilvæga målefni.

paJb er von Vor, ab Vorir triiu Islendingar taki

åm6ti gjof l)eirri, sem Vjer })annig af frjålsu fuUveldi

hofam veitt Islandi, meb hinu sama hugarfari, er hun
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er sprottia af, og a5 ^eJb ver&i viburkennt eigi a& eins, 1874.

a&
J)å er stjornarskråin var samin hafi veri6 tekib svo 14. Febr.

sem unnt var tillit til l)eirra oska, sem fram eru komnar

fra Islands hålfu, a& svo miklu leyti, sem ^ær gåta

samrimzt vi& })a&, a& j^eirri stjornarskipun rikisins, sera

nu å sjer sta&, yr&i haldi& obreyttrij og J)å nauSsyn,

sem å {)vi er, ab l'og J)au, sem hjer ræbir um, konii

fram i formi, sem sarasvari ebli J)eirra sem endi-

legra stjornarskipunarlaga, heldur einnig, ab Vorum

kæru t)egnum a Islandi sje raeb stjornarskrånni yfir-

hofub veitt svo mikib frelsi og j^jobleg rjettindi, ab

skilyrbunum fyrir oflugum og heillarikum framforura

landsins bæbi i andlegum og likamlegum efnum sje meb

I)vi fullnægt.

En eigi såbkorn j^ab, sem falib er i stjornarbotinni,

ab geta borib åvoxtu, l)arf til j)ess, ab lybur og stjorn

leggist å eitt um ab vinna ab {)vi i eindrægni, sem er

sameiginlegt mark og mib hvorutveggju, sem er frara-

farir og hagsæld landsins, og treystum Vjer l)vi stab-

fastlega, ab Vorir truu l'slendingar meb t)vi ab neyta

^ggiJega frelsis J^ess, sem t)eim er veitt, vilji stybja

vibleitni Vora, til {)ess ab ]}essn augnamibi verbi nåb.

Einkar gebfellt hefir t)ab t)ar ab auki verib Oss,

ab framkvæmd J)essarar mikilvægu gjorbar samkvæmt
osk alj)ingis hefir getab ått sjer stab einmitt å j^vi åri,

er j)ess verbur minnzt, ab 1000 år eru libin siban Is-

land fyrst byggbist, og ab pi hafi byrjab l)j6barlif, sem

einkum meb p\i ab halda vib måli forfebranna og færa

1 sogur afreksverk {)eirra, hefir verib svo mikilsvert

fyrir oU Norburlond.

Um leib og Vjer i tilefni af håtib l)eirri, sem i

hond fer, sendum ollum Vorum triiu og kæru Jtegnum

å fslandi kvebju Vora og Vorar beztu heilla- og ham-

ingju6skir landinu til handa um okorainn tima, sameinura

Vjer l)vi vonina um, ab så timi muni koma, ab um-

•kipti J)au å stjornarhogum Islands, sem mi standa til,
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1874. ver&i einnig talin i sogunni sem atkvæ&ainikill og happa-

14. Febr. sæll vibbur^)ur fyrir Island.
"^"'"'^'^

Gefib a Amaliuborg, 14. dag febniann. 1874.

Allerhojeste Kundgjor«lse til Islænderne an-

gaaende Udstedelsen af en Forfatningslov for Islands

særlige Anliggender.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Det i af-

vigte Aar forsamlede Altbing har i en allerunderd.

Adresse henvendt sig til Os med Andragende om, at

Vi — i Overensstemmelse med hvad der ogsaa er ud-

talt i en af samme Althing indgiven Petition — vilde

give det indeværende Aar en særegen og forhojet Be-

tydning for Islænderne ved at skjænke Island en For-

fatning, som tillægger Althinget fuld lovgivende og

finansiel Myndighed, og iovrigt saa frisindet som muligt.

Vi have herefter paany ladet den islandske For-

fatningssag blive Gjenstand for den nojeste Overvejelse,

og som Frugten heraf have Vi paa en af Aarets forste

Dage med Vort Kgl. Navn beseglet en Forfatningslov

for Islands særlige Anliggender, i det Væsentlige bygget

paa det Althinget i Aaret 1871 forelagte Forfatnings-

lovforslag, men med særlig Hensynstagen til de i Al-

thingets foranforte Petition fremhævede Indstillings-

punkter.

Idet Vi kundgjore dette for Vore tro og kjære

Undersaatter paa Island, fole Vi Trang til at udtale

Vor allerh. Tilfredshed med, at det islandske Forfat-

ningsværk, hvorpaa der saalænge har været arbeidet,

saaledes nu er bragt til en endelig Afslutning, og til-

lige Vor Paaskjonnelse og Tak for den Tillid, som

Landets Repræsentation har vist Os ved paa den an-

forte Maade at betro den endelige Ordning af denne

vigtige Sag til Vor Forsorg.

Det er Vort Haab, at den Gave, Vi saaledes af

fri Magtfuldkommenhed have skjænket Island, vil af
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Vore tro Islændere blive modtaget med det samme 1874.

Sindelag, hvoraf den har sit Udspring, og at det vil 14. Pebr.

erkjendes ikke blot, at der ved Forfatningslovens Ud-"""**""^""^

arbeidelse er bleven taget det storst mulige Hensyn til

de fra Island fremkomne Onsker, saavidt som de have

kunnet forenes med Opretholdelsen af den bestaaende

Statsorden og med Nodvendigheden af, at den her-

omhandlede Lov fremtræder i en Form, der svarer til

dens Væsen som en endelig Forfatningslov, men at der

ved Forfatningens Indhold overhovedet er indrommet

Vore kjære Undersaatter paa Island et saadant Maal

af Frihed og politiske Rettigheder, at Betingelserne for

en kraftig og heldbringende Udvikling af Landets aande-

lige og materielle Kræfter derved ere tilvejebragte.

For at imidlertid den Sæd, der er nedlagt i For-

fatningen, kan komme til at bære Frugt, er det nod-

vendigt, at Folk og Regjering slutte sig sammen, for

i Endrægtighed at arbeide hen til det fælles Maal,

Landets Fremgang og Velvære, og Vi stole trygt paa,

at Vore tro Islændere ved en forstandig Brug af den

dem skjænkede Frihed ville understotte Vore Bestræ-

belser, for at dette Maal kan blive naaet.

Særlig tilfredsstillende har det derhos været Os,

at Fuldbyrdelsen af den her omhandlede vigtige Akt

overensstemmende med Althingets Onske har kunnet

finde Sted netop i det Aar, da Erindringen igjennem

et Tidsrum af 1000 Aar f5res tilbage til Islands fSrste

bebyggelse og dermed til Begyndelsen af et Folkeliv,

der særlig ved Bevaringen af Forfædrenes Sprog og

den historiske Ihukommelse af deres Idræt har havt saa

stor Betydning for hele Norden,

Idet Vi i Anledning af den forestaaende Hojtide-

lighed sende alle Vore tro og kjære Undersaatter paa

Island Vor Hilsen og Vore bedste Onsker om Held og

Lykke for Landets Fremtid, knytte Vi dertil Haabet
om, at det Vendepunkt i de islandske Forfatningsforhold,

XXI. B. 49
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1874. som nu vil indtræde, ogsaa engang maa i Historien

^J'"^^;^^^ blive betegnet som en betydningsfuld og velsignelsesrig

Begivenhed for Island,

Givet paa Amalienborg den 14. Februar 1874.

i4.Febr. Lov ang. Bemyndigelse for Kjobstædernes al-

mindelige Brandforsikring til at optage Byg-

ningerne i Kjobstaden Reytjavik. Khavn den

14:.Febr. 1874. — Lovtid. for Kgr. Danmark 1874 S. 18;

Algreen-Ussings:Lovsaml.l874 S. 36; (jfr. Ti'&indi umstjornar-

malefni Islands III, S. 731, Noten).

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

Kjobstædernes almindelige Brandforsikring bemyn-

diges herved til fra 1. Oktbr. 1874 at indlemme Byg-

ningerne i Kjobstaden Reykjavik paa Island under den

nævnte Forsikring.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette, —
Givet paa Amalienborg den 14. Febr. 1874.

14. Febr, Forordning om Kjobstaden Reykjaviks Brand-

forsikringsvæsen m, m. Khavn den 14. Februar

1874. .— isl. Forest og Kesol. Prot. 1874 Nr. 11. Lovtid.

for Kgr. Danmark 1874, Tillæget S. 15-18, jfr. Ministerialtidende

for Danmark 1874 B, S. 415-23; Ålgreen-Ussings Lovs. 1874

S. 37-40; TiNndi um stjornarraalefni Islands III, S. 725-31

Gfr. Ti£indi fra sljiingi fslendinga 1873 L S. 6, 15, 279-83,

297-98, 370 og IL S. 60—73, 205-08, 222, 240—41).

Tilskipun um åbyrg& fyrir eldsvo&a å Reykja-

vikur kaupstab og fl.

Vjer Christian hinn Ni'undi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir a5 Vjer hofmn mebteki& J^egnlegt alitsskjal Vors

trua aljjingis um frumvarp, sem fyrir {)a& hefir verib
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lagt, til tilskipunar um åbyrg& fyrir eldsvoBa a Reykja- 1874.

vikur kaupstafe og fl., og eptir a?) log, sem lit komin 14. Febr.

eru i dagi), hafa veitt hinu almenna brunabotafjelagi
"

"^^^

kaupsta&anna heimild til ab taka hiis i fyrnefndum

kaupstab i tjeb brunabotafjelag fra 1. oktbrm, 1874,

bjo&um Vjer og skipum fyrir å {)essa lei&:

1. gr. Fra 1. oktbrm. 1874 skal ollura hiisum i

Reykjavik, hvort sem I)au era jeign hins opinbera eba

einstakra manna — hinum svonefndu bæjum (hiisum ur

grjoti og torfi), J)6
^vi a& eins a& eigendurnir æski

l^ess — , haldib i åbyrgb, me& fullu verbi t)eirra eptir

virbingargjor&um l)eim, sem haldnar verSa sarakværat

tvi, sem fyrir er mælt hjer a eptir, l}annig ab hiisin

ab |)vi leyti, er snertir Vs af åbyrgbarverbi [leirra, verbi

tekin i hib almenna brunabotafjelag kaupstabarhiisa i

Danmorku, en Reykjavikur kaupstabur sjålfur taki ab

sjer åbyrgbina fyrir 1/3 af abyrgbarverbinu, bæbi j^egar

skabinn er gjorsamlegur og |)egar hann ab eins snertir

ookkurn hluta eignarinnar.

2. gr. Fra sama tiraa skulu eigendur husa l)eirra,

Sem tekin eru i åbyrgb, jafnt og abrir hluttakendur 1

tjebu brunabotafjelagi, einn fyrir alla og allir fyrir einn

takast å hendur sknldbindingar {)ær, sem hvila a fje-

laginu, ab tiltolu vib upphæbir ])Sdr, sem åbyrgb er fengin

fyrir hjå j^vi.

3. gr. Åb svo miklu leyti, sem hiisin 1 Reykjavik

samvæmt{)vi, sem åkvebib erabframan, verba tekin upp

1 hib almenna brunabotafjelag kaupstabarhiisa, skulu allar

akvarbanir um åbyrgb fyrir eldsvoba, sem nu eru 1 gildi

^ba. sibar kunna ab verba settar vibvikjandi hinum donsku

kaupstobum, einnig gilda um Reykjavik, p6 Jjannig:

a. ab skyida sii, er samkvæmt j^vi, sem sagt er ab

framan, og åkvorbunum J)eim, er nti gilda um hina

donsku kaupstabi, hvilir å hiiseigendunum, ab halda

husum sinum i åbyrgb meb fullu verbi, haldist vib^

O se næstforegaaende Side.

49*
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å meban bærinn stendur i sambandi vih brunabota-

fjelagi&;

b. ab greiddir verlbi auk hins Venjulega brunabota-

gjalds, sem nu er eba sibar kann ab verba sett, i

vi&bot 29 aurar (14 sk.) af hverjum 200 kronum

(100 rd.) fyrir hiis meb |)aki ur trje, eba obru

efni jafneldfimu, og 16 aurar (8 sk.) af hverjum

200 kronum (100 rd.) fyrir onnur hiis;

c. ab greiba skuli tillag })aB til umbobssjobsins, sem

fyrir er mælt um i auglysing 9» april 1872, IV,,

4. gr., meb 12 aurura (6 sk.) af hverjum 200 kronum

(100 rd.) af abyrgbarverbinu;

d. ab stj6rn brunabétafjelagsins hafi heimild til, ab

låta halda 5. hvert år å kostnab hiiseigendanna

almenna skobanargjorb yfir ollum Jieim husura, sem

eru i abyrgb fjelagsins, eptir hinum almennu reglum

um virbiogargj()r&ir, og Jåta virba upp aptur {)aa

hus, sem menn ålita ab hafi lækkab i verbi, til

J)ess fært verbi nibur brunabotaverb t)eirra. Fyrir

ab halda skobunargjorbina og virba hiisin ab nyju

skal borga brunamåla-forstj6ranum 3 kronur 33

aura (1 rd, 64 sk.) å dag og virbingarmonnunum,

hverjum fyrir sig, 2 kronur (1 rd.) å dag, en auka-

åbyrgbargjald j^ab, sem fyrir er mælt um i aug-

l;^sing 9. april 1872, IV., 8. gr., fellur burt;

e. ab bærinn eigi taki jiått i kosningu fulltriia nje

hafi fulltriia sjer i fjelaginu, en bæjarstjornin skuli

hafa å hendi storf {)au, er bæinn snerta, sem full-

triiarnir i hinum donsku kaupstobum gæta.

Reglur jDær, sem settar eru vibvikjandi hinum

donsku kaupstobum um l)ab, ab gjora upp skababætur,

og nm {)ab hvernig {)eim skuli verja, skulu gilda fyrir

Reykjavik fyrir allt åbyrgbarverb ];)eirra husa, sem i

hint eiga.

4. gr. Åbur en hiisin eru tekin i brunabotafjelagib

samkvæmt 1. gr., skal domsmalastjornin sjå um, ab

haldin verbi eptir hinum almennu reglum (sbr. 3, gr.)
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virbingargjorS a ollura ])eim husuni, sem i hlut eiga. 187.4^

Kostnabinn vi& gjor&ir l^essar, — en fyrir Jjær skal 14. Febjr,

borga brunamåla-forstjoranuiu 6 kronur (3 rd.) ,å dag,

en vir&ingarmonnununi, hverjum fyrir sig 4 kronur (2

rd.) a dag — , skulu huseigendurnir grei&a ab tiltolu

vib åbyrg&arver2)i&, en aptur å moti skal eigi grei&a

neitt aukaåbyrg&argjald samkvæmt auglysing 9. april

1872, IV., 8. gr.

5. gr. Bæjarstj6rnin skal hafa eptirlit nieb vir&-

ingargjorbum })eini, sem haldnar ver&a, til jjess a5 taka

hus i åbyrgb; sjerilagi skal bæjarstjornin, J)egar hiisin

eru virt i fyrsta skipti samkvæmt 4. gr., låta uppi ålit

sitt um verb t)ab, sem sett er å hverja einstaka eign,

og verbur eigi nokkurt hiis tekib i abyrgb fyrir meira,

en bæjarstjornin alitur bætilegt.

6. gr. Brunabotagjaldib bæbi til hins almenna

brunabotafjelags kaupstabarhusa i Banmorku og til

Reykjavikur kaupstabar fyrir t>ann hluta abyrgbarinnar,

sem hann tekst å hendur, — ab meb toldu aukagjaldi

l>vi, sem greiba ber, l)egar abyrgb er fengin annarstabar

fyrir l^eirri abyrgb, sem bærinn tekurabsjer — , hvilir å

^ignum {)eim, sem undir åbyrgbinni eru, og gengur fyrir

ollum obrum skuldbindingura, sem hvila å hiisunum,

livort sem |)eim er jDinglyst eba ekki, og må heimta

gjaldib, ef J)ab eigi er greitt å rjettum tima, eptir reglum

teim, sem gilda um logtak å konunglegum skottum.

7. gr. Å meban sambandib vib hib almenna bruna-

botafjelag kaupstabarhusa lielzt, ma eigi gjora neina

breytingu å åkvorbunum l)eim, sem gilda um hiisa-

*^yggingar i Reykjavikur kaupstab samkvæmt opnu brjefi

29. mal 1839, sjerilagi ab l)vi', er snertir millibilib milli

hiisanna, nema samib sje um l)ab vib fulltriia bruna-

botafjelagsins.

8. gr. Å oll hiis i kaupstabnum, sera eiga ab vera

1 abyrgb, og sem verba byggb af nyju eba byggb upp

aptur, eptir ab t)au hafa verib rifin eba hafa brunnib,

skal leggja eldtraust J)ak; samt skal landshofbingi
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1874. hafa vald til i stoku tilfellum, ah leyfa undan})åga fra

14. Febr. holi Jtessu, ab ^vi leyti, er snertir litihus og (3nnur \}ess

håttar hus, ef lagt er pappjjak a hiisi&j og a5 {)vi Jeyti,

er snertir onnur hus, fyrir åkvebinn arafjolda, samt

ekki fram yfir 2 ar, eba 5 ar, ef eigandinn er efnalaus;

i båbum tilfellum skal setja tilhlySilegt veb til trygg-

ingar |)vi, ab l)a& verSi gjort, sem undir er gengizt.

9. gr, |>a& er skyida kaupsta&arins ab hafa til

allt, sem meb l)arf til ab slokkva husbruna, og vibhalda

|)vi 1 gobu lagi. Allir bæjarbiiar, sem til l)ess verba

ålitnir hæfir, skulu vera skyldir til ab mæta tvisvar å

åri eptir bobi bæjarfogetans, til l^ess ab æfa sig i ab

fara iiieb sprauturnar og ounur slokkvitol. |>egar elds-

vobi kemur upp, skulu allir verkfærir karlraenn i bænum

vera skyldir til ab koma til brunans, og gjora allt t)ab,

sem J)eim verbur skipab af |)eim, er ræbur fyrir Jdvi

hvab gjora skuli til ^ess ab slokkva eldinn, eba ab-

stobarmanni hans. Bæjarstjornin skal semja og leggja

undir samjoykki landshofbingja reglugjorb um l)ab, er

snertir husbruna i Reykjavik.

10. gr. Fulltriium brunabotafjelagsins skal åskilinn

rjettur til ab breyta raeb sam{)ykki domsraålastjornar-

innar Jdvj, sem fyrir er mælt i 3. gr, b., c, og e-, [legar

10 år eru libin.

11. gr. D6msmalastj6rnin gjorir hinar nakvæmari

åkvarfeanir, til J)ess ab setja skipun |)essa i verk.

12. gr. Ef Reykjavikur kaupstabur gengur lir

brunabétafjelagiuu, — en |)ab verbur, J^egar J)ab, sem

fyrir er mælt ab framau, annabhvort ab ollu eba ab

nokkru leyti verbur lir gildi numib, — hafa huseig-

endurnir ekkert tilkall til viblagasjobs eba umbobssjobs

brunabotafjelagsins.

13. gr. Hinar nakvæmari reglur bæbi um l)ab,

hvab mikib brunabotagjald t)ab skuli vera, sem greiba

a fyrir t)anu hluta abyrgbarinnar, sem Reykjavikur kaup-

stabur tekst å hendur, — hjermeb talib aukagjald, t>egar

åbyrgb er fengin annarstabar fyrir J)eirri åbyrgb, sem
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bærinn tekur ab sjer —
, og um fyrirkomulagib a vi&- 1874.

skiptum hiiseigendanna og kaupsta&arins ab ^vi leyti, 14. Febr.

er snertir skuldbinding |)å, sera hann hefir tekizt a^""^"^
bendur, skulu settar iue& reglugjorb, sem bæjarstjornin

byr til og landshofbingi sta&festir.

Eptir Jdgssu eiga allir hluta&eigendur sjer l)egnlega

a&heg&a. — Gefib å Amalmborg^U. dag febriiarm. 1874.

Forordning om Kjobstaden Reykjaviks Brand-

forsikringsvæsen m. nj.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi
hare modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning
over et samme forelagt Udkast til en Forordning om
Kjobstaden Reykjaviks Brandforsikringsvæsen m. m.,

og ,^fter at Kjobstædernes almindelige Brandforsikring

ved Lov af Dags Datoi) er bemyndiget til fra 1. Okt.

1874 at indlemme Bygningerne i bemeldte Kjobstad

under den sidstnævnte Forsikring, byde og befale Vi,

som folger:

§ 1. Alle offentlige og private Bygninger i Reykja-
vik — de saakaldte bæir (Bygninger af Sten og Gron-
svær) iog kun, forsaavidt vedkommende Ejere onske
det — skulle fra 1. Oktbr. 1S74 holdes forsikrede mod
Brandskade til fuld Værdi i Overensstemmelse med de

Vurderiagsforretninger, som optages i Henhold til neden-

staaende Regler, saaledes at Bygningerne for 2/3 af

deres Forsikringsværdi indlemmes under den alminde-
lige Brandforsikring for Kjobstadbygninger i Danmark,
niedens Eeykjavik Kommune for 1/3 af Forsikrings-

værdien overtager Risikoen saavel for total som for

partiel Skade.

§ 2. Fra det nævnte Tidspunkt [blive Ejerne af

de indtegnede Bygninger lige med andre Interessenter

^ bemeldte Brandforsikring solidarisk ansvarlige i For-

') se foran S. 770
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1874. hold til de i Foreningen indtegnede Forsikringssummer

14. Febr. for de samme paahvilende Forpligtelser.

§ 3. Forsaavidt Bygningerne i Reykjavik i Medfor

af ovenstaaende Bestemmelser indtegnes i den alminde-

lige Brandforsikring for Kjobstadbygninger, blive alle

Forsikringsbestemmelser, som for Tiden gjælde eller

senere maatte blive vedtagne for de danske Kjobstæder,

ogsaa anvendelige for Reykjavik, dog saaledes:

a. at den Bygningsejerne efter det Foranforte og de

for Tiden for de danske Kjobstæder gjældende Be-

stemmelser paahvilende Forpligtelse til at holde

deres Bygninger forsikrede til fuld Værdi ved-

bliver, saalænge Byens Forbindelse med For-

sikringen vedvarer;

b. at der foruden det ordinære Kontingent, som nu

er eller senere maatte blive fastsat, svares et

Tillæg af Ore (14 Sk.) pr. 200 Kroner (100 !ld.)

for Bygninger, som ere belagte med Træ eller

andet i lige Grad antændeligt Materiale^

og 16 Øre (8 Sk.) pr. 200 Kroner (100 Rd.) for

andre Bygninger;

c. at det i Bekjendtgjorelse af 9. April 1872 rV§ 4

omhandlede Tilskud til Administrationsfonden er-

lægges med 12 Ore (6 Sk.) pr. 200 Kroner (100

Rd.) Forsikringssum;

d. at Forsikringens Bestyrelse har Ret til hvert 5te

Aar efter de almindelige for Vurderinger gjæl-

dende Regler paa Bygningsejernes Bekostaing at

lade foretage et almindeligt Eftersyn af samtlige

forsikrede Bygninger og Omvurdering til Nedsæt-

telse i Forsikringssummen af de Bygninger, hvis

Værdi anses forringet, ved hvilket Eftersyn og

Omvurdering der tillægges Branddirektoren 3 Kr.

33 Ore (1 Rd. 64 Sk.) daglig og Vurderings-

mændene hver 2 Kr. (1 Rd.) daglig, hvorimod det

i Bekjendtgjorelse af 9. April 1872 IV § 8 om-

handlede Tillægskontingent bortfalder;
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e, at Byen ikke deltager i Valget af Repræsentanter 1874.

eller bliver særlig repræsenteret ved Forsikringen, 14. Febr.

hvorimod Byens Eommunalbestyrelse varetager de^^"^"^"^^

Repræsentanterne i de danske Kjobstæder paa-

hvilende stedlige Forretninger.

I Henseende til Opgjorelsen af Skadeserstatninger

og Anvendelsen af disse blive de for de danske Kjob-

stæder gjældende Regler anvendelige for Reykjavik for

vedkommende Bygnings hele Forsikringsværdi,

§ 4. Forinden Indlemmelsen under Forsikringen

efter § 1 finder Sted, afholdes der efter de almindelige

Regler (jfr. § 3) ved Justitsministeriets Foranstaltning

Vurderingsforretuing over samtlige vedkommende Byg-

ninger. Udgifterne ved disse Forretninger, hvorved der

tillægges Branddirektoren 6 Kr. (3 Rd.) daglig og Vur-

deringsmændene hver 4 Kr. (2 Rd.) daglig, afholdes af

Bygningsejerne i Forhold til Forsikringssummen, hvor-

imod der intet Tillægskontingent beregnes efter Be-

kjendtgjorelse af 9. April 1872 IV § 8.

§ 5. Det paaligger Byraadet at fore Tilsyn med

de Vurderinger, der foretages til Indtegning til For-

sikring; navnlig skal ved deu forste Vurdering efter

§ 4 Byraadet afgive Erklæring over de for hver enkelt

Ejendom ansatte Vurderingsbelob, og ingen Bygning

skal kunne blive indtegnet til Forsikring for et hojere

Belob, end Byraadet anser for passende,

§ 6. Kontingentet saavel til den almindelige Brand-

forsikring for Kjobstadbygninger i Danmark som til

Reykjavik Kjobstads Kommune for den Del af Risi-

koen, som samme overtager, derunder indbefattet Extra-

præmien i Tilfælde af Gjenforsikring, hæfter paa de

forsikrede Ejendomme med Fortrinsret fremfor alle

andre paa samme hvilende thinglæste eller uthinglæste

Forpligtelser og kan i Mangel af Betaling inddrives

efter de for Udpantning forkgl. Skatter gjældende Regler.

§ 7. Saalænge Forbindelsen med den almindelige

Brandforsikring for Kjobstadbygninger vedvarer, maa
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874. de for Reykjavik Kjobstad efter Plak. af 29. Maj 1839

, Febn gjældende Bygningsbestemmelser, navnlig om Afstanden

mellem forskjellige Bygninger, ikke undergives nogen

Forandring uden efter Forhandling med Forsikringens

Repræsentantskab.

§ 8. Alle Bygninger i Kjobstaden, som henhore

under Forsikringen, skulle, naar de opfores af Nyt eller

gjenopfores efter at være nedrevne eller afbrændte, be-

lægges med ildfast Tag. Dog skal Landshovdingen

være bemyndiget til i enkelte Tilfælde at meddele Dis-

pensation fra denne Bestemmelse for Udhuses og lig-

nende Bygningers Vedkommende, naar Bygningen be-

lægges med Tagpap, og for andre Bygningers Ved-

kommende for et bestemt Aareraaal, ikke over 2 Aar

eller, forsaavidt Ejeren er uformuende, ikke over 5

Aar, i begge Tilfælde mod at der stilles tilborlig Sik-

kerhed for Forpligtelsens eventuelle Opfyldelse.

§ 9. Det paaligger Kommunen at vedligeholde et

velordnet Brandslukningsvæsen. Alle de af Byens Ind-

vaanere, som dertil maatte findes dygtige, skulle være

pligtige til efter Byfogdens Ordre at mode tvende Gange

aarlig for at oves i at omgaas med Sproiterne og ovrige

Brandredskaber, Naar Ildsvaade opkommer, skulle alle

arbeidsfore Mandspersoner i Byen være pligtige at mode

ved Brandstedet og der udfore Alt, hvad dem af den

ved Slukningen Hoistkommanderende eller hans Assi-

stent befales. Byraadet afi*atter og indstiller til Lands-

hovdingens Approbation et Regulativ for Brandvæsenet

i Reykjavik.

§ 10. Der forbeholdes Forsikringens Repræsen-

tantskab med Justitsministeriets Samtykke Ret til efter

10 Aars Forlob at forandre de i § 3 b, c og e inde-

holdte Bestemmelser.

§ 11. De nærmere Bestemmelser til Ordningens

Gjennemf5relse træffes af Justitsministeriet.

§ 12. Naar Reykjavik Kjobstad maatte udtræde

af Forbindelsen med Forsikringen, hvilket sker, naar
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ovenstaaende Bestemmelser enten i deres Helhed eller 1874.

tildels sættes ud af Kraft, have Bygningsejerne ikke '"^^
nogetsomhelst Krav paa Andeli Forsikringens Reserve-

«ller Administrationsfond.

§ 13. De nærmere Regler angaaende St(3rrelsen

af det Kontingent, som bliver at erlægge for den Del

-af Risikoen, som overtages af Reykjavik Kommune,

Extrapræmien i Tilfælde af Gjenforsikring derunder

indbefattet, saavel som angaaende Ordningen af For-

holdet mellem Bygningsejerne og Kjobstaden i Hen-

seende til den af sidstnævnte overtagne Forpligtelse

fastsættes ved et af Byraadet vedtaget og af Lands-

hbvdingen stadfæstet Regulativ.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 14. Febr. 1874.

Kapitelstaxter for Islands Nord- og Ostamt fra is. Febr

Medio Maj 1874 til samme Tid 1875. — FriOriks-

gåfa den 18. Februar 1874.

For dette Amt er der udkomne 3 særskilte Kapitelstaxter,
nemlig; 1. for Hiinavatns og Skagafjords Sysseler, a; 2. for

^fjords og Thingo Sysseler, b, og 3. for Miila Sysselerne, c.

Angaaende de forskjellige Varesorter, der her for Kortheds Skyld
filene angives med Tal, henvises til den ovenfor S. 17—19
t^'kte Kapitelstaxt for Hiinavatns og Skagafjords Sysseler for

Å 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Bio
- 11
- 12
- 13

rikismynt. hundrat). alin.

a b c a b c a b c

r. S. r. s. r. S. r. S. r. g. r. S. s. s. s.

54 66
i
50 67 43 21 i 54 66=

78
50 67 43 44 405- 34^

6 29 6 75 6!74 37 40 66 40 60 30 32
.i

32
J

8 5 8 19 820 48 30 49 18 49 24 38 i 391 39 i

6 34 6 45;- 6 54 i 50 80 51 76 52 52 40^- 41.} 42
4 59 4 32^

17
4 79 55 '36 52 6 57 84 44

i 4U 46J
5 95 6 6 39 4788 49 40 51 24 3Sl 39 41
4 1 3 84 4 34 4010 38 72 43 52 32 31 35
50 70 41 441 41 5 50,70 41 445- 41 5 40-^

46
33 33

42 87
J
36 64 28 34 57l20?. 48 85 37 771

12

39 30
u 48 1) 53

i-
n 50?, 60 66 84 63 48 53

J
50 L

n 36

1

)i 37 tt
37" 45 60 46 24 46 24

26
37 37

1) 26 II 25 n 29 3248 31 24 36 24 25 29
18 u 19 n 19 22 48 23 72 23 72 18 19 19
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1874.

18. Pebr.

rikismynt. hun drab. alin.

a 1 b 1 c a b c abc

Me&alverb

:

A,

D.
E.

P,

r. 8. r. 8. r.

C 14 n s • B

- 15 » 25 » 25 a

- 16 u 33 n 31 1)

- 17 t

88

i 11
i

«

- 18 • 94 1
- 19 1 15 1 48 1
- 20 62 » 52
- 21 u 44 n 36 u

D22 5 11 6 5
. 23 5 47 5 30 6
- 24 5 371 4 90 5
- 25 5 17 4 60 4
- 26 4 54 4 3
E 27 D n 1 26 1
- 28 1 76 1 65 1
- 29 1 74 1 62' 1

- 30 1 54 1 39 1

F 31 6 76 8 10 6
- 32 5 78

i
6 70 5

- 33 4 65 V 5 33 4
- 34 3 13 3 62 3
- 3o 9 32 2 67 2
- ob A

4 do 5 89 4
- 37 11 n 15
G 38 7 65 7 62 7
- 39 2 48 D » «

- 40 3 69 3 21 3
- 41 » 76 D 65

J
)>

- 42 1 3 94 1

- 43 2 n 1 95 1

s.

30
45
13
18
76
63
55
32

J

15
42
45
88
23
60
47
30
56
54
51
12
23
56
101

28

70
79

i

9

83

Å&almebalverb

r.

u

s.

15 60
1030
13 12
18 82
17 33
77148

55 .

30 66
32 90
32 33
31 6

27 36

26 84
26 54
23 42
27:16

34 87
9
8

28
25
28
29 78
27 48
46 6
100 s

44 60
38 1

D

49
40
29
30
25
28
34

21
15

58
84 i

60
621

r. s.

15 60

9;66
1436
19 56
22 48
65
45
36
31 84
29 60
27 72
24 15
19 6
2515
24 731

21 9

32 40
40 36
32 6
2916
32 36
35 54
3748
45 84

38 60
32 72

46 95J
42
27 38
29 84'-

22 50
34 20
33 80i

r.

n

18
14
16
23
26
78
68
32
36
32
26
23
18
24
22
19
26
33
27
25
26
27
'iQ

43
l>

44
39

J]

46
42
35
30
21

27
33

72
6

24
72
84
72
72
3

90
60
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48
57
36
33
66
32
36
18

84
48
24
72

»

72
72

34
33
30
36

i

24
48'

82i

s.

n

12
i

8
lO-i

14^
14
62
44

245
261
26
25
22

211
21
19
21'-

28
22'

20

22J
24
22
37
80
351
30

i

20
381

s.

391
32
231

25
201

23

27;

121

8
11'

151
18
52
36
29
251
23

.i

22
191

15
20
20
17
26
321
251
23

J-

26
281

30
361

31
26
19

38

371
331

22
24
18
271

27

s.

15
11
13
19

21

J

63
55
251
291
26

19
15
191

18
16
21
261
22"

20

22
21
35

d

36
32
21
36

37
34
28
241
17"

22
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26. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, ang. Landfogedembedet og Byfoged-

embedet i Reykjavik. Kjobenhavu den 26. Febr.

1874. — Isl. Kopib. 1874 Nr. 110. Ti&incli^um stjornar-

målefni fslands III, S. 732—33.
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Paa Justitsministeriets efter Modtagelsen af Hn 1874.

Landsh.'s behgl. Skrivelse af 8. Decbr. f, A. derom 26. Pebr.

allerund. nedlagte Foretilling har det behaget H, M.

Kongen under 31. f. M. allern. at bifalde:

at de nu forenede Embeder som Landfoged i Is-

land og Byfoged i Reykjavik fra l.Juli d. A. at regne

adskilles, og bemeldte Byfogedembede fra samme Tids-

punkt forenes med det for Tiden ledige Erabede som

Sysselmand i Gullbringu og Kjosar Syssel inden Sonder-

amtet,

at der tillægges Landfogedembedet en Begyndelses-

gage af 1600 Rd, med Alderstillæg af 200 Rd. for hver

5 Aars Tjeneste indtil 2400 Rd., samt endvidere en

Huslejehjælp af 150 Rd. og Kontorholdsgodtgjorelse af

500 Rd. foruden Depositions-Gebyr af 1 pro Mille og

Benyttelse af Jorden EfFerso (Orfirisey),

at der tillægges det forenede Sysselmands- og

Byfogedembede, foruden de ikke af Landskassen be-

vilgede Indtægter, der hidtil have været forbundne med

respektive Sysselmands- og Byfogederabedet, tillige et

Tilskud af bemeldte Kasse af 300 Rd.,

at Kancelliraad Thorsteinssons Anciennitet med

Hensyn til Beregningen af ovennævnte Alderstillæg som

Landfoged regnes fra hans Ansættelse i hans nuhavende

Embede, samt

at der i Opslaget om Sysselmands- og Byfoged-

embedet tages Forbehold om, at den Paagjældende maa -

finde sig i enhver Forandring i Embedets Omfang,

Lonningsmaade og Indtægter,

hvorhos den af den heromhandlede Ordning flydende

Merudgift af 274 Rd. 48 Sk. for Tidsrummet fra 1. Juli

til 31. Decbr. d. A. lige allern, er bleven bevilget,

Foranstaaende undlader man ikke herved tjenstl. at

meddele Hr. Landsh, til behgl. Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse, idet man med Hensyn til det sted-

fundne Opslag af Sysselmands- og Byfogedembedet

henviser til Ministerialtidenden.
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1874. Kapitelstaxter for Islands Sonderamt fra Media
27. Febr.

jj^j jgy^ ^^^^^ rpid 1875. Eeykjavlk den 27.

Februar 1874.

For dette Amt er der udkomne 2 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig: en for Oster- og Vester- Skaptafells Syssel, a, og en for

den ovrige Del af bemeldte Amt, eller Borgarfjords, Gullbringu

og Kjosar, Arnes, Eangårvalla og Vestmanno Sysseler samt
Reykjavik Kjobstad. Angaaende de forskjellige Varesorter,

der her for Kortheds Skyld alene angives med Tal, henvises

til den foran S. 29—31 trykte Kapitelstaxt for BorgarQords m,
fl. Sysseler for 1871—72.
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a
1

b

rmt. hdr, al. 1 mit hdr. aL o

r. s. r. s. s. r. s. r. s. Q

G 38 7 18 43 12 34,5 7 18 43 12 34,5

- 39 9 D « 1 93 78 72 63
- 40 2 89 do 12 28,1 3 48 42 a 33,6

- 41 1 » 1 41 5 68 u
- 42 1 • 24 » 10, a 1 7 25 72 20,«
. 43 1 23 29 72 23,8 1 55 37 72 30,j

MeSalverS

:

35 24 28,2 44 54 35,6

k 37 12 29.7 38 45 30.8

c 23 32 18,7 21 84 17,5

D 32 24 25,8 35 85 28.7
E, 25 20 20,a 24 36 19,5

I" 24 36 19.5 32 8 25,7

Å&alme&alverb 29 58 23,7 32 84 26,3

1874.

7,.Febr.

Justitsministeriets Skrivelse til Landsliovdingen 27. Febr.

over Island, ang. Tilladelse til fast Handel paa

Vestdalseyri i Seydisfj orden. Khavn den 27. Febr,

1874, — Isl. Kopib. 1874 Nr. 127. Tibindi um stjoriiar-

målefni fslands III, S. 737.

Paa Justitsministeriets efter Modtagelsen [af Hr.

Landsli.'s behgi. Skrivelse af 17. Novbr. f. A. samt af

et direkte hertil indkommet Andragende fra det is-

landske Handelsselskab Granufjelagi&fl derom allerund.

nedlagt Forestilling har det under 26. d. M. behaget

H. M. Kongen allern. at bifalde, at det tillades be-

nieldte Selskab i 3 Aar fra indeværende Aars Begyn-

delse at regne, at drive fast Handel fra det samme

tilhorende Etablissement paa Vestdalseyri iNordermula

Syssel inden Islands Nord- og Ostamt.

Hvilket herved tjenstl, meddeles Hr. Landsh. til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, med

Tilfojende, at Resolutionen herfra direkte er tilmeldt

Selskabets Forretningsforer, der for Tiden opholder sig

her i Byen.

4



784 Anordn, vedr. Ålm. Straffelov for Island

1874. Anordning om delvis Ophævelse af de midler-

tidige Bestemmelser i Almindelig StrafiFelov for

Island af 25. Jnni 1869 § 307. Khavn den 28. Febr.

1874. — Isl. Foreet. og Eesol. Prot 1874 Nr. 14. Lovtid.

for Kgr. Danmark 1874, Tillæget S. 20-21; Ålgreen-Ussings

Lovsaml. 1874 S. 45; Ti&indi ura stjornarmålefni fslands III,

S. 737-38.

Tilskipun um a& akvar&anir [jær um stundarsakir,

sem alraenn hegningarlog handa Islandi, 25. jiini 1869,

307. gr., hafa inni aB halda, skuli falla lir gildi aB

nokkru leyti.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir a& bui& er ab koiua upp hegningarhiisi fyrir Is-

land i Reykjavik, sem sameinab er fangelsi fyrir Reykja-

vikurbæ og hiuar abrar jjinghår i su&urumdæmi Islands,

ab Vestraannaeyjum undanteknura, bjobum Vjer og skipum

fyrir å l)essa leib, samkvæmt almennum hegningarlogum

handa Islandi, 25, juni 1869, 307. gr.

Fra 15. degi ågustm. jo. å. skal oli hegningarvinna,

sem menn eru daemdir i samkvæmt almennum hegn-

ingarlogum handa Islandi, 25. juni 1869, littekin i

hegningarhusinu i Reykjavik.

Fra sama tiraa skal beita {)eim åkvorbunum i tjebum

hegningarlogum, sem akveba fangelsishegningar (einfalt

fangelsi, fangelsi vib venjulegt fangaviburværi og fang-

elsi vib vatn og braub), og somuleibis {)eira åkvorbunum,

sem 31* grein i sorau logum, 2. og 3. kafii, hefir inni

ab halda um afplånun sekta, ab J)vi leyti, sem snertir

allar f)inghar i suburumdæmi Islands, ab Vestraanna-

eyjum undanteknum, og skal hegningin i [)essum til-

fellum uttekin i fangelsi {)vi, sem biiib er ab koma upp

1 Reykjavik.

Eptir J)essu eiga allir hlutabeigendur sjer t)egnlega

ab hegba. — Gefib a Åmaliuborg, 28. dag febriiarm. 1874.
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Anordning om delvis Ophævelse af de midler-

tidige Bestemmelser i Almindelig Straffelov for Island

af 25. Juni 1869 § 307.

Vi; Christian den Niende &c. G. V.: Efterat der

i Reykjavik er tilvejebragt en Strafanstalt for Island

i: Forbindelse med et Fængsel for Reykjavik By og de

ovrige Jurisdiktioner i Islands Sonderaiut med Undtagelse

af Vestmannoerne, byde og befale Vi, i Henhold til

Almindelig Straffelov for Island af 25. Juni 1869 § 307,

som folger:

Fra. l5. August d. A, at regne vil alt Strafarheide,

der idonimes efter Almindelig Straffelov for Island

af 25. Juni 1869, være at udstaa i Strafanstalten i

Reykjavik,

Fra. samme Tid ville de Bestemmelser i bemeldte

Straffelov, der fastsætte Fængselsstraffe (simpelt Fængsel,

Fængsel paa sædvanlig Fangekost og Fængsel paa Vand
og Brod), saa og Bestemmelserne i samme Lovs § 31j

2det og 3dje Stykke, om Afsoningen af Boder, være at

bringe til Anvendelse, for saa vidt angaar samtlige

Jurisdiktioner i Islands Sonderamt, med Undtagelse af

Vestmannoerne, og bliver Straffen i disse Tilfælde at

udstaa i det i Reykjavik indrettede Fængsel.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Amalienborg den 28. Febr. 1874.

Anordning ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide 28. Febr.

i Strafanstalten i Reykjavik. Khavn den 28. Febr.

1674. — Isl. Forest. og Kesol. Profc. 1874 Nr. 15. Lovtid.

for Kgr. Danmark 1874, Tillæget S. 21—29; Ålgreen-Ussings

Lovsaml. 1874 S. 45—57; Ti&indi um stjornarmålefni fslands

III, S. 738—54.

Tilskipun um hvernig littekin skuli hegningar-

vinna i hegningarhusinu i Reykjavik.

XXI. B. 50
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1874. Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjoruin kunnugt:

28. Febr. Eptir ab åkve&i& er raet) konunglegri tilskipun, seni

dagsett er i dag, ab hegningarhus J)a(), sem biiib er ab

koma upp a fslandi, skuli verba notab fra 15. ågiistni.

j). a., hefir Oss Jjoknazt, ab setja eptirfylgjandi al-

mennar reglur um hvernig hegningarvinna skuli littekin

i tjebu hegningarhiisi.

L

HeguingarTinna i sameiuing«

J. gr. Hegniugarvinnu, sem skal littekin å J)a leib,

ab J)eir, sem i hlut eiga, vinna saraan, hvort sem hegn-

ingin er typtunarhiisvinna eba betruoarhushegning, er

raeb saml)ykki iandshbfbingjans verbur littekin meb vinna

a samvinnustofu annabhvort ab ollu eba ab nokkra leyti,

skal beita samkvæmt l^eim reglum, sem hjer eru settar

nm l)ab.

A. Typtunarhiisvinnan.

2. gr. Hegningarvinnan skal uttekin meb samvinnu

a daginn, eptir reglum pelm, sem nåkvæmar verbur

skyrt fra lijer å eptir. Å nottunni skulu fangarnir venju-

lega vera i konipum sjer.

3. gr. Dagskipun og vinnutimi fanganna er eins

og hjer segir:

Fotaferbatiminn er kl. 4^/4 å morgnana fra 1, mai

til 30. septbr., og a hinum ti'nrn arsins kl. 5^/4. HaUri

stundu sibar skal tekib til vinnu, og henni haldib åfram

til kl. 8 a kvoldin; |}6 skal gj5ra hlje a vinnunni l)å

gengib er til måltiba å tilteknum timura, og skal morgun-

verbur haldinn fra k). 7^/4 til kl. 8V4 ^yrir mibjan dag,

mibdegisverbur fra kl. 12 til 1, og kvoldverbur fra kl.

5 til 51/2 eptir mibjan dag, og auk |)ess verbur hlje å

vinnu, å raeban fangarnir hafa litgonguleyfi, og J)eir eru

til kennslu. Å kvoldin eru fangarnir undanfjegnir vinnu,

fra kl. 8 til kl. 8V2> og ganga {)eir [)a til hvilu.
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A oWnm sunnudogura og belgidogum eru fangarnir 1874.

undan{)egnir vinnu allan daginn, og fra kl, 5 eptir 28. Febr.

niiSjan dag å fæbingardegi konungs, aSfangadegi jola,

og daginn fyrir påska, hvitasunnu, nyårsdag og kongs-

bænadag. Ennfremur skal hætt vi& vinnu hvern laug-

ardag kl, 5 eptir miBjan dag, en tiininn til kl. 8 skal

nota()ur til hreinsunarverka, og lil J^ess aJb Ika eptir

vinnu-åholdum og skila ohreinura nærfotum og taka

aptur vi() hreinum. Einn sinni å dag skal fongum I^eim,

sera eru å samvinnustofunum, leyft aS vera undir berum

hinini hålfa stundu, en fongunum i kompunum tvisvar

a dag jafnlangan tima (sbr, 12. gr. i J)essari tilskipun).

Fangarnir lir kompunum mega koma ut allir i senn,

nema ])e\r sjeu settir i korapu sjer i hegningarskyni, en

\}i skal einnig vi3 litgongu skilja l)å ab.

Fangarnir skulu åvallt låtnir starfa eitthvab å

vinnutimanum. Endrarnær skal, ef ekkert er Ipvi tii

fyrirstobu ab olm leyti, f(3ngunum leyft ab hafa um bond

bina daglegu vinnu sina. Til j^ess ab hvetja fangana

til ibni, skal veita \ieim vinnulaun, ef ^e\v Ijiika vib {)å

skylduvinnuj sem {)eim er sett fyrir, og ma hafabelm-

^nginn af J)vl til J)ess ab utvega ]}e\m meiri eba betri

fsebu, en hinn helcningiun skal leggja upp ; en samt ma
'eyfa fanganum ab taka at {)vi til {)ess ab bjålpa konu

Og bornum meb jovi skiiyrbi, ab åvallt verbi baldib eptir

f*b minnsta kosti 10 rd. Sje fanga hegnt meb J)vi ab

taka af honum vinnu, skal avallt setja hann i kompu
sjer.

4. gr. Landsbofbingi skal gjora råbstofun tfl, ab

haldiu sje gubs{)j6nusta fyrir fangana, og til [)ess, ab

beim fongum verbi veitt kennsla, sem kunna ab vera

^laefir til Jiess. Sjerhver fangi skal hafa bina almennu
sålmabok og nyja testamentib.

5. gr. Ef fangi verbur veikur, skal fara meb hann
eptir l)vi, sem læknirinn segir fyrir. Sje fanginn eigi

fær um ab vinna, skal leggja hann å sjiikrakompuna.

50*
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1874. Ver&i fangi gebveikur og lag&ar å sjiikrahiis eba hjukr-

28. Febr, unarhus fyrir geSveika, skal vera hans |)ar talin lueb

hegningartimanum.

6. gr, Ef fangi verbur fenginn i hendur rjettarins

j)j6nam litaf rjettarrannsokn å einhverju raali, skal

landshofbingi i hverja einstoku tilfelli urskur&a, {)a er

fanginn er aptur settur i hegningarhiisib, hvort vera

hans i var&haldsfangelsinu skuli talin lueb hegningar-
'

timanum eba ekki. Kostnaburina vi& flutning fangans

fra hegningarhusinn og l)anga& aptur Jendir ekki å

hegningarhiisinu.

7. gr. Ef fangi strykur ur hegningarhusinn, ver&ur

så timi, er libur l)angab til hann er settur inn aptur,

eigi 1 neinu tilfelli talinn raeb hegningartimanum.
r

8. gr. I sjerhverri fangastofu skal vera siegib upp einu

exemplari af reglum J)eim, sem settar eru fongunum um

ab vibhalda gobri rob og reglu, og af reglugjorbunum

i^m fæbslu |)eirra og vinnuskipun. Eigi må meina fong-

unum ab koma å tal vib stj6rn hegningarhiissins.

9. gr. Eigi mega fangarnir skrifast å vib ættingja

sina eba menn, sem ekki eru vibribnir hegningarhiisinu,

eba J)eir heimsækja fangana, nema meb leyfi logreglu-

stjérans i hverju einstoku tilfelli. Eigi må senda af

stab neitt brjef eba få J)ab fanganum, nema stjorn hegn-

ingarhiissins hafi åbur lesib l)ab. Fangarnir geta skorazt

undan ab tala vib {)å meun, sem ekki eru vibribnir

hegningarhusinn.

§ 10. Meb brot, sem framin eru gegn gobri rob

og reglu 1 hegningarhiisinu, skal farib sarakvæmt tii-

skipun 5. januar 1874. J)ab er vitaskuld, ab stjornin

geti skyldab hvern fanga til ab bæta allan j;)ann

skaba, sem hann af åsettu råbi eba af gåleysi veldur

hegningarhiisinu, af ^vi, sem hann hefir unnib sjer inn

meb aukavinnu.

11. gr. Heguingarvinnan skal littekin samkvæmt

hinni åfram libandi hegningarreglu å J)rem stigum,

sem eru:
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i. undirbiiningsstigib, 1874.

II. {)vingunarstigib, 28. Febr.

III. yfirferBarstigi&.

Vib t)etta bætist eptir [)vi, sera å stendur, sem

tjor&a stig takmorkub og skilyrSum bundin uppgjéf a

hegningu.

Å& oferu leyti skal oli heg&un fangans gjorb ab

alitum å |)eim timuin, sem hjer å éptir ver()ur nåkvæmar

akveBib um, og skal gefa honurn fyrir sifeferbi hans

og ibhi vi£) vinnu sina einhverja af J)essum fj6rum

einkunnam : - mæta vel«, »vel«, »laklega« og »illa«,

og gildir hver J^essara einkunna ura sig 3, 2, 1 og -i-

3 troppnr.

12. gr. I. Undirbuningsstigib. Å l)essu stigi

skal fanginn vera åkvebibn tima, sem ét* B månubir,

og ska] hann sitja i kompu sjer, sbr. samt [>a2), sem

fyrir er mælt i ni&urlagi greinarinnar.

|)egar komib er méb fangann i hegningarhusibj skal

setja hånn i vi&tokukompuna, og situr hann [)ar 3 daga.

A meban hann er {)ar skal baba hann, færa hann i

tangabiininginn, og talia fra honum allt, sera hann hefir

niebferbis ; skal læknirinn skoba hann, og skal å fanga-

skråna rita allt, sem sagt verbur um undanfarna sefi

hans og heilbrigbisåstand, og skal nåkvæmlega færa til

b6kar j)ab, sem hann heGr haft meb sjer af peningum^

fatnabi o. s, frv.

Vinnå fangans å [)essu stigi skal vera i l)vif6lgin

ab tægja upp kabla, eba einhver onnur |)ess håttar band-

vinna, sem sje hæg og einfold, og skal eigi sett fyrir

ueiu skylduvinna, en vinnulaun verba heldur ekki veitt,.

f'anginn getur ekki skorazt undan ab vera vib gubs-

[jjODustugjorbina. Auk sålraabokarinnar og nyja testa-

riientisins verba fanganum ab eins fengnar gubsorba-

bækur lir bokasafninu eptir ])vi, sem presturinn tekur

til. Meban fanginn er liti, skal hann sifellt vera å

hreifingu, og er J^ab bannab ab gjora nokkurn håvaba

eba jafnvel hafa samræburvib abra, og skal jjessa eionig
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1874. gætt, {}egar fari& er meb fangann ofan i gar&inn og

, Febr. J^aSan aptur. Eigi må taka fanga tir kompunni, til

^'^'^^
l)ess afi fara meh hann å annan stab en ofan i gar^)inu

e&a til gufest)j6nustu, nenia logreglustjori beiulinis

leyfi l)ab.

Yih lok hvers måna&ar eptir ab fanginn var settur

i heguingarhusi&j skal gefa honum 2 einkunnir, abra

fyrir heg&un hans yfirhofub og bina fyrir ibni hans vib

vinnuna. Eins og vikib er å ab framan, er åkvebib,

ab hann skuli vera å Jjessa stigi i 3 luanubi ån tillits

til \>ess, hvernig hann hegbar sjer, en einkunnin fyrir

hegbun hans ræbur, i hvern flokk hins næsta stigs hann

skuli settur. Hafi hann sunisje nåb 12 troppum (ab

mebaltali einkunninni »vel«), skal hann j^egar fiuttur i

annan flokk jovingunarstigsins ; en ab obrum kosti verbur

hann ab byrja å nebsta flokki Jivingunarstigsins. Fyrir

jjann tima, sem fanginn hefir legib å sjiikrastofanni,

skal ab eins gefa honum eina einkunn, |). e, fyrir

hegbun hans, og verbur i J)essu tilfelli einkunnin latin

gilda tvofailt.

Å meban fanginn er å l)essu stigi, er J)ab skyida

bæbi logreglustjorans og prestsinsj ab vitja hans optlega,

sjerilagi til J^ess ab sk^J^ra honum fullkomlega fra grund-

vallarreglu Jjeirri, sem farib er eptir, og syna honum

frara å, ab l)ab sje komib undir honum sjålfum, hvernig

kjor hans verbi i hegningarhiisinu.

Ef læknirinn ålitur l)ab oumflyjanlega naubsynlegt,

må Jiegar setja fangann å samverustofuna meb leyfi

logreglustjorans.

13. gr, II. pvingunarstigib. f>etta stig skiptist

aptur i 3 flokka, 1., 2. og 3. flokk. Fangarnir skulu

vera vib vinnu å vinnustofum fyrir lokubum dyrum.

Til jiess ab komast upp i efri flokk, ska! fanginn hafa

fengib åkvebinn troppu-fjolda, og er J)ar ab auki åkvebib,

hvab langan tima fanginn i minnsta lagi skuli vera i

hverjura flokki — og getur hann eigi stytt Jiennan

tima —, eins og eptirfylgjandi yfirlit nåkvæmar synir:
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1874.

28. Febr.

Nåi fanginn samt sem a&ur fleirum troppum, en

ftorf er a til jjess ab verba fluttnr upp, a5ur så timi

er li&inn, [sem hann samkværat yfirlitinu a& rainnsta

kosti åtti ab vera i einhverjum flokki, skulu j^ær troppur,

sem umfram eru, taidar honum i bag i næsta flokki.

Sje fangi meb fleiri domum dæmdur i hegningar,

sem skulu utteknar samfleytt hver å eptir annari, skulu

hegningar l)essar lagbar saman, ef så, sem i hlut å, er

dæmdur i J)ær åbur en hann kom i hegningarhiisib, og

t>ær samtals nå ekki tramyfir 16 år, og skal J)å
meb

Jiegninguna saman lagba fara eptir yfirlitinu ab framan,

Eu ef så, sem i hlut å, er j)egar byrjabur ab littaka

hegningu å peim tima, er hann verbur dæmdur i abra

hegningu, eba nemi hinar samaniQgbu hegningar meira

en 16 årum, eba skuli hJutabeigandi uttaka æfilanga

hegningarvinnu, åkvebur landshofbingi i hverju einstoku

tilfelli, ab hve miklu leyti og eptir hverjum nåkvæmari

reglum fanginn verbi fiuttur upp fra einu stigi til annars

og ur einum flokki i annan.

Gefa skal 2 einkunnir, abra fyrir hegbun og hina

fyrir ibni vib vinnuna. Fanginn getur eigi skorazt undan,

ab vera vib gubsl)j6nustugjorbina, Verbi fangi veikur,

skal ab eins gefa honum eina einkunn (sumsje fyrir
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1874. heglun), sem skal latin gilda tvofallt. Til brjefaskripta

28, Febr. skal litvega sjerstakt leyfi hjå logreglustjoranum.

Fyrir vonda heg&un skal logreglnstjori hafa vald

til rsunq)art ab setja fangann ni&ur i annan flakk, .allt

rii&ur i hinn né&sta, urapart, ån ])ess at flytja hann

nibur i aDoan flokk, ab taka af honnni aukavinnalaun

jDau og ouDur hlunuindi, sera hann eptir l)vi, hvab lengi

hann hefir verib i |3eini flokki, sem i hlat.å, og hegbun

sinni J)ar, samkvæmt eptirfylgjandi reglura, kaun a&

hafa aflab sjer. ^egar fangi {lannig verbur fiuttur nibur

eba sviptur hlunnindum, missir hann pær troppur, sera

hann hefir umfram. Verbi fanginn fluttur fra 3. flokki

nibur i 1. flokk, eba fra hinu efra stigi i 2. eba 3. flokki

annabhvort nibur i 1. eba 2. flokk, skal logreglustjori

{)ar ab auki åkveba, hvort hlutabeigandi skuli aptur

ganga gegnum j[)ann flokk eba J)ab stig, sem å milH

ligger, eba hvort hann verbi fiuttur upp aptur beinlinis

i Jjann flokk eba å {)ab stig i })eim flokki, aem hann

var fluttur nibur ur. Så fangi, sem t^annig er hegnt

raeb jDvi ab færa hann nibur eba svipta hann hlunnindum,

getur eigi orbib fluttur upp eba oblazt hlunuindi j^au,

sem hann åbur hafbi aflab sjer, nema J)vi ab eins ab

hann a einum månubi hafi fengib einkunnina »mæta

vel«, eba å tveimur raånubum samfleyttum saratals ein-

kunnina »vel«.

Ab obru leyti skal gæta eptirfylgjandi nakvæmari

reglna nm hvem flokkinn fyrir sig:

Fyrsti flokkur. pessi flokkur er i rauninni ab

eins ætlabur til hegningar, sumsje fyrir {)a, sem vegna

vondrar hegbunar annabhvort samkvæmt 12. gr. era fluttir

l}angab fra undirbiiningsstiginu, eba verba fluttir nibur i

hann lir efri flokkunum. Reglugjorbin er hin saraa og å

undirbuningsstiginu. "Vinnunni skal Jiannig håttab, ab sett

verbi fyrir daglegt skylduverk, sem verbi rannsakab

hvert kvold J)egar vinnutiminn er å enda, Fyrir auka-

vinnu verbur eigi veitt neitt endurgjald. Til J)ess ab
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geta komizt upp i 2. flokk, skal så fangi, sera kemuf 1874.

fra undirbiiningsstiginu, hafa nå& 12troppura; samt'må 28. Febr*

fanginn hvernig sem å stendur eigi vera [)ar skemur
^^""''"^

en 3 månu&i.

Annar flokkur. Hin sama reglagjorb gildir fyrir

l^ennanflokk, sem fyrir 1. flokk. Samt skal veita fang-

anum ef hano lykur vi& skyldnvinnu })a, sem honum er

sett fyrir, 4 aura ('3 sk.) å dag fyrir J)a&; må hafa helra-

inginn af ])vi til Jjess ab kaupa {)å fæBa fyrir, sem 16g-

reglustjori nåkvæmar leyfir, svo og munn- og neftobak.

Jjegar lifenir eru ab minnsta kosti 6 måuuWr, og fanginn

ab mebaltali hefir hlotib einkunnina •vel«, geta vinnu-

Jaunin aukizt til 6 aura (3 sk.) å dag. t)agar fanginn

er buinn ab vera ab minnsta kosti 15 månubi i I)esstim

flokki, og ef hann hefir hlotib ab mebaltali somu einkunn

og mi var getib, getur hann komizt upp i 3. flokk.

{)ribji flokkur. "Regiugjorbin er lijer hin sama

og i 2. flokki meb {)eim breytingum, sem hjer skula

taldar: vinnulannin fyrir skylduvinnu, sem af hendi

er leyst, og sem ab eins er litib eptir å hverri viku,

er 8 aura (4 sk.) å dag, og må verja htilmingnum

af |)vi å sama hått, sem i 2. flokki. Hvab lengi

fanginn ab minnsta kosti skuli vera i l)essum flokki,

er komib undir J)vi, hvab langur hegningartiminn er,

eins og yfirlitib ab framan synir En l)egar hålfur

så timi er libinn, er fanginn å ab vera i })essum flokki

og hann ab mebaltali hefir hlotib einkunnina »vel ,

må småsaman Jåta honum ennfremur eptir, ab brngbib

sje litaf reglugjorbinni i Joeim atribura, sem nu skal

telja: å sunnudogum og helgidogum må leyfa fang-

anura ab vera lengur, en venjulegt er, i garbinum,

ef vebur er til J^ess; ef kringumstæburnar leyfa j)ab,

skal reyndar setja honum fyrir skylduvinnu, en verbi

l^vi ekki komib vib, er j^ab eigi bannab, ab hann fåist

vib onnur storf; vinnulaunin eru ekki, eins og fyr,

åkvebin, en greibast å hverri viku eptir måli og vikt
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1874. å aukavinnu jjeirri, sem skila& er, og e£ |)vi eigi ver&ur

28. Febr. komib vib a& setja fanganum fyrir skylduvinnu, skal

veita houum allt a& pvi 16 aura (8 sk.) J)6knun a dag,

eptir l)vi livab i&inn hann hefir veriS. Helmingnuni af

vinnulaununum ma verja a sama hått, sem nii var sagt,

og til pess ah kaupa alraanak, Fanganum verba ah ems

gefnar einknnnir fyrir 3 månubi i einu ura hegbun hans

og ibni vib vinnuna, og getur hann eigi komizt upp å

yfirferbarstigib, nema hann sibasta årib hafi nåb svo

niorgum troppum, ab hann ab mebaltali hati hlotib

minnst »vel« fyrir hegbun sina.

14. gr. III, Yfirferbarstigib. f stab {)ess, ab

fangarnir hofbu sjerstakan biining, a meban |)eir voru

å hinum stigununi, skal peim nu leyft ab hafa Luning,

sem nålægist meira biiningi j)eim, er frjåis verkmabur

er vauur ab ganga i.

Fangarnir skulu eigi viuna fyrir lokubum dyrum,

og skal j^eim ab svo miklu leyti sem unnt er feugin su

ibja, er sje sem likust J^eirri, er Jieir ætla ab hafa sjer

til atvinnu eptirleibis. |)eim skal veittur nåkvæmar

åkvebinn partur af ågåbanura af vinnunni, ab tiltolu vib

l)ab, sem frjålsir verkmenn få, og mega jjeir verja

heliniugnum af Jm eigi ab eins til l^ess ab litvega sjer

meiri fæbu, heldur einnig til ab få sjer nytsama hluti,

J)6 meb sjerstaklegu leyfi logreglustjorans. Vinnutiminn

er ab eins til kl. 7 å kvoldin.

Fangarnir eru ekki skyldir til ab vera vib gubs-

J)j6nustugjorbina.

Fongunum skal gefinu kostur å ab få bækur ur

bokasafninu.

Eigi skal gefa fanganum sjerstaka einkunn fyrir

hegbun hans, en stjorn hegningarhtissins skal engu ab

si'bur, hafa gætur å j3vj, hvernig hann notar hib meira

frelsi, sem honum er veitt. pah skal l)annig békab, ef

hann fær ofanigjof, og einnig, hver sok hafi verib til

Jiess, Å månabar-fundum })eim, sem embættisnienn
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stofQunarionar hafa meh sjer, skal j^ri&ja hvern månu& !874.

sjerstaklega ræba ura fangann, og skal um leib bdka 28. Febr.

J)ab, sein teki& hefir veri& eptir vi&vikjandi heg&un hans.

Gjori hann sig sekan i broti, sem var&ar hegningu, e&a

ef hann yfirhofub hefir heg()a& sjer svo, a!b menn ver<ba

ab hafa vantraust a honuni, skal hann hvernig sera å

steudur, fluttur aptur niSur å J)viDgunarstigi&, og getur

hann ekki komizt aptur uppå yfirfer&arstigib neraa meb

sjerstoku leyfi landshof&ingjans.

15. gr. MeB jieim skilyrfeum, sem hjer skal geti&,

ffia stjorn hegningarhussins bera |)ab upp fyrir stj6rnar-

i'å&inu fyrir Island, ab fanga verbi veitt sii uppgjof å

hegningu raeb tilteknum skilyrbura og nåkvæmari tåk-

morkuui, sem skyrt er fra i næstu grein:

a. ef fanginn er biiinn ab vera a yfirferbarstiginu

samkvæint {)vi, sem fyrir er mælt i 14. gr.

;

b. ef stjornin yfirhofub hefir von ura, ab så, sem i

hlut å, eptir oUu råblagi hans, eptirleibis muni

hegba sjer råbvandlega;

c. ef biiib er litvega fanganum somasaralega atvinnu

eba stobu i raannfjelaginu.

16. gr. Hin ofuHkomna uppgjof å hegningu.

|>egar fangi er nåbabur meb åvebnum skilyrbura, sara-

kveemt uppåstungu jieirri, sera getib er ura i 15. gr.,

ekal låta hann lausan ur heguingarhiisinu, og eptir

nåkvæmari råbstofun landshofbingjans få hann i hendur

logreglustjorninui å {^eim stab, l^ar sera biiib er å undan

ab utvega honura atvinnu, og skal hann J)ar settur

undir sjerstaklega urasjon logregluvaldsins, og raå hann

tvi eigi fara burtu lir hreppnura ån leyfis hreppstjorans

Dje lir logsagnaruradæminu ån Jeyfis logreglustjorans.

I>egar hann er låtinn iaus, skal stjorn hegningarhussins

heimilt ab låta hann fåalltab 2/3 aff)vi, sem hann hefir

unnib sjer inn meb aukavinnu og sparab, og skal hiin

senda hlutabeigandi logreglustj6rn skriflega skyrslu um

^'atnab [)ann og abra muni, sem hann hefir meb sjer jiå
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1874. er liann er latinn laus, nm helztu atribi i lifi hans

28. Febr. (personalia), lysing å utliti hans og skyrslu uni J)ab,

livernig hegBun hans og heilbrig&isåstand hefir veri& *i

hegningarhiisinu. |)ar aB auki skal så hluti, ér honnm

er veittur, af {)vi, sem hann hefir unnib sjer inn 'me&

aukavinnu, sendur hluta&eigandi logreglustjorn , sém

sjålf færs fanganum l}a& i hendur anna&hvoft aJlt

saraan eba svo niikib af [ivi, sem henta t)ykir eptir l;)vi,

hvernig å stendur.

Stjornin skal bryna fyrir honum skilyrBin fyrir [)vi,

ab hann sje nå&aBur, og få honuiu i hendur lausnar-

brjef, "Ijår sem talin eru upp l)essi skilyrBi, sém eru:

ab hann sje iBjusamur, råBvandur og reglusamur; ab

hann nåkvæmlega breyti eptir l)vi, sera logreglustjirnin

kynni aB leggja honum fyrir, og aB hann aB oBrum

kosti ån frekara doms verBi aptur settur i hegningar-

husiB, til })ess aB littaka l)aB, sem eptir er af hegningu

|)eirri, sem hann var dæmdur i.

FullkomiB frelsi fær |)vi fanginn ekki, fyr en

så hegningartirai er liBiun, sem hann er dæmdur i, eBa

hann verBur nåBaBur til fulls, ef hann hefir veriB dæmdur

i æfilanga hegningarvinnu. Til Jjess tima er så, sem

låtinn er laus meB åkveBnum skilyrBum, eigi kominn

undan umsjon hegningarhiissins, enda J)6tt hiin sje

ijårlægari, og verBur hann J)vi heldur ekki dreginn ut

å fangaskrånni, en i hana verBa rit'aBar skyrslur l)ær,

sem hlutaBeigandi logreglustjorn venjulega |)riBja hvern

månuB skal senda stj6rn hegningarhiissins. VérBi honum

leyft aB flytja sig ur hreppnum, skal hreppstjorinu t)egar

i stab skyra logreglustjora frå J)vi og hreppstjéranum i

{)eim hrepp, sem hann flytur i. Fåi hann leyfi til åB

flytja sig lir logsaenarumdæminu, skal logreglustjorinn

tilkynna {jab logregiustjoranum i {)vi logsagnarumdæiui,

l)ar sem hann sezt ab svo aB, l)å er hann kemiir i

ISgsagnarumdæmib, hlutabeiganda hreppstjora verbi ef

å |)arf aB halda sagt fyrir um, hvaB gjora skuli. {)égar
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syo å stendur, skal somulei&is t)egar i stab senda hegn- 1874.

ingarhiisinu skyrslu um flutninginn. 28. Febr.

Så, sem låtinn er laus meh åkve&Dum skiJyr&um,
"~

hefir alls enga krofu til frarafærslu af hålfu hegningar-

hiissins, en verbur ab bllu leyti sjålfur af) sjå fyrir sjer.

Å hinn boginn er hacn heldur ekki fraraar hå&ur åkvorb-

unum {)eim, sem gilda ura hegningarhusiB, heldur a&

eins hinum almennu borgaralegu iogum og ]^eim skil-

yr&um, sem sett voru fyrir hinni ofuUkomnu hegningar-

uppgjof. Brjoti hann gegn ])vi, sem logreglustjorn sii,

er hefir unisj6n yfir honum, kann ah Jeggja honum fyrir

sjerstaklega, e&a ef heg&un hans yfir hofub er å {)å lei&,

ab hann eigi uppfylli hina fyrstu åkvorbun i lausnar-

brjefi |>vl, sem getib er um ab framan, ab hann sje

ibjusaniur, råbvandur og reglusamur, skal ISgreglu-

stjornin tilkynna stjorn hegningarhiissins {)a&, og må

l)å eptir uppåstungu hennar vib landshofbingja og sam-

kvæmt urskurbi hans setja hann aptur i hegningaihusib,

til l^ess hann littaki {»ar J)ab, sem eptir er af hegingar-

tima |)eim, sem honum var gefinn upp meb åkvebnum

skilyrbum. Um J)etta skal senda sk;frslu til stj6rnar-

råbsins. Gjori hann sig sekan i hegningarverbu athæfi,

skal hann, ef l)ab eigi varbar hegningarvinnu, fyrst ut-

taka refsinguna fyrir [)ab, og skal vibstoBuiaust {)ar å

eptir setja hann i hegningarhiisib, en ef hegningarvinna

liggur vib, skal hann fyrst littaka l)ab, sem eptir var

af hegningunni, sem hann fyrst var dæmdur i, åbur en

hann er låtinn sæta hinni sibari hegningu.

J)egar buib er ab nå hinn fuUkomna frelsi, skal borga

ut J)ab, sem eptir var haldib af J)vi, sem fanginn hafbi

unnib sjer inn meb aukaviunu, og ef så, sem i hlut å,

deyr innan |)ess tima, skal |3ab fengiB i hendur hlutab-

eiganda skiptarjetti, svo ab jiab verbi talib meb tekjura

1 biiinu eptir hann.

17. gr. Allir embættis- og syslunarmenn vib hegn-

ingarhiisib skulu ab minnsta kosti einu sinni å viku
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1874. vitja allra fanganna, og rita upp }3a&, sera pe'im j^ykir

28. Febr. athugavert um sibferbi og itm hvers fanga. Einu sinui

å raånubi skulu enibættis- os; sysluuarmenn t)essir eiga

fund meh sjer, 0£? skal Jm hver a£ \)e\m skyra fra

athugasemdum Ijeira, sem hanu hefir ritab hja sjer ura

hegbun hvers fanga litaf fyrir sig fra sibasta fundi.

Umræ&urnar, sem logreglustjéri bokar, skuln vera til

J}ess, at monnum verbi sem kunnugast um hvern ein-

stakan fanga, allt fra j^vi a& hann kom inn i hegningar-

hiisib til jjess tima, er hann er latinn laus, og er })vi

hver fundarmabur skyldur ab stybja ab })vi sera hann

framast må, Skyldi nokkur geta låtib i tje upplys-

ingar, sem eru sjerstaklega åribandi, er J)ab vitaskuld,

ab hanu l)egar sky^ri logreglustjoranum fra j^eim. Ein-

kunnirnar um ibni og hegban hvers fanga verba åkvebnar

eptir [tessu af ollura fundarmonnum, og ritabar i gjorba-

bokina. Ef atkvæbi eru jofn, skal atkvæbi logreglu-

stjora råba. Sjerhver fundarmabur getur heimtab, ab

ågreiningsatkvæbi hans verbi bokab, og skal gjorbabokin

synd landskotbingja,

Logreglustjori skal halda bok, sem nafn hvers

fanga er ritab i å sjerstoku blabi, og skal hann færa

til i bokiua alit, sem snertir fangann, til [)ess meun

[)ar åvallt geti fengib Ijosa hugmynd ura allt llferni

fangans i hegningarhusinu.

B. Betrunarhiisvinna i sameining.

18. gr. Um j3å betrunarhiisfanga, sera eptir åkvorbun

]andsh(3fbingjans skulu uttaka heguinguna annabhvort

ab olJu leyti eba ab nokkru leyti meb vinnu å samveru-

stofu, gilda reglur J^ær, sera settar eru ab framan, en

sarat meb l)eim breytingum og nåkvæmari åkvorbunum,

sera hjer segir:

1. fann tima, sera fangarnir eiga ab rainnsta kosti

ab vera i hverjura flokki, skal stytta samkvæmt eptir-

fylgjandi yfirliti:
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28. Febr.

I 2. flokki {)vingunarstigsins må, eptir a& li&uir eru

minnst 3 månu&ir, auka vinnulaunin til 6 aura (3 sk.)

å dag.

2. {)egar betrunarhusfaogi, sera hefir uttekiB nokkub

af hegningunni 1 kompu sjer, er fluttur yfir 1 samvinnu,

akvar&ar landshofSinginn, 1 hvern flokk saravinnufang-

anoa hann skuli settur.

3. fjegar betrunarhiisfangi ah eins um stund hefir

verib fluttur yfir i samvinnu, skal logreglustjori, er

hluta&eigandi læknir åli'tur, a& ekkert sje |)vi til fyrir-

stobu, a& fanginn aptur geti uttekiS hegninguna i kompu
sjer, senda skyrslu um ^a& til landshofBingja. Ver&i

hann [)å settur i kompu sjer, skal stytta hegningar-

timann samkvæmt 14. gr. i hegningarlogunum.

19. gr. Betrunarhiisfangar, sem låtnir eru i hegn-

ingarhusi&j skulu jafnskjott og tekib er\\h joeim, rann-

sakabir nåkvæmlega af logreglustjoranum og lækninum,

^il l)ess l)a.h verbi åkveSib, hvert sa, sem 1 hlut å, verlbi

låtinn littaka hegninguna i korapu sjer ån jjess mein

verbi af. Skal siban bera malib undir landshofbingja,

og {)angab til urskurbur haus er fenginu, skal så, sem
1 hlut å, sitja i kompunni, l)ar sem hann er, nema
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1874. logreglustjori. eptir raun-. I)eirrjj sem: oråib hefir. vi^-rann-

28. Febr, séknina, aliti a& oumfl^janleg nau&syn sje til, Rb setja

^"^"^^^hljuta&eiganda t)eg^r. i sta£) tiJ. samvinnu nie& o&ruin.

II.

Hegningarrinna f kompu sjer.

20, gr. Hegningarvinnu, sem uttaka skal i kompu

sjer, skal somulei&is fylgt fram eptir hinni åfram liSandi

hegningarreglu, ab pvi leyti sem hegningartiminn skiptist

i 4 stig, sem eru:

1. stig, og eru; reglurnar um skylduvinnu, vinnulaun og

verutiraa l)ar hinar somu, sem settar eru ab

framan um undirbiiningsstigib me& tilliti til

hegningarvinnu i sameining.

2. — meb åkvebinni skylduvinnu og vinnukaupi, 4

aurum (2 sk.) å dag fyrir hvern verkdag; skal

fanginn vera a J)vi stigi ab minnsta kosti eitt

missiri.

3. — meb åkvebinni "skylduvinnu og vinnukaupi, 6

aurum (3 sk.) å dag fyrir hvern verkdag; veran

å t)vi stigi er ab minnsta kosti 1 år.

4. — meb åkvebinni skylduvinnu og vinnukaupi, 8

aurum (4 sk.) å dag fyrir hvern verkdag.

Ab obru leyti gilda reglur t)ær, sem settar eru ab

framan um hegningarvinnu i sameining, meb J)eim breyt-

ingum, sem meb l}arf.

21. gr. Råbgjafinn fyrir Island skal hafa heimild

til ab veita jjær tilhlibranir fra t)Vi, sem fyrir er mælt

1 tilskipun l)essari, sera eptir l)vi, hvernig å stendur,

kunna ab virbast æskilegar, og eigi koma i båga vib

grundvallarreglur hennar,

Eptir l)essu eiga allir hlutabeigendur sjer Jiegnlega

ab. hegba. — Gefib å Amaliuborg, 28. dag febriiar-

månabar 1874.
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Anordning angaaende Fuldbyrdelsen a£ Straf- 1874.

arbeide i Strafanstalten i Reykjavik. 28. Febr.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efterat det

vod allerh. Anordning af Dags Dato er bestemt, at den

i Island oprettede Strafanstalt skal tages i Brug den

15. August d. A., have Vi fundet for godt at fastsætte

efterfolgende almindelige Regler i Henseende til Fuld-

byrdelsen af Strafarbeide i bemeldte Strafanstalt:

L

Strafarbeide i Fællesskab.

§ 1. Strafarbeide, der skal udstaas ved Arbeide

i Fællesskab, hvad enten Straffen er Tugthusarbeide

eller Forbedringshusstraf, som med Landshovdingens

Billigelse skal, i det Hele eller for en Del, udstaas ved

Arbeide paa Fællesarbeidsstue, bliver at fuldbyrde i

Overensstemmelse med de i det Folgende derom givne

Forskrifter.

A. Tugthusstraffen.

§ 2. Strafarbeidet udstaas ved Arbeide om Dagen

1 Fællesskab efter de i det Folgende nærmere givne

Bestemmelser. Natten tilbringes i Reglen i Enkelt-

celle.

§ 3. Dagsordenen og Arbeidstiden for Fangerne

er saaledes:

Der opmonstres om Morgenen fra 1. Maj til 30.

Septbr. KL 4^/^ og den ovrige Del af Aaret Kl. 53/4,

En halv Time derefter begynder Arbeidstiden, som

vedvarer til Kl. 8 Aften med Afbrydelse foruden af

<len Tid, som medgaar til Gaardtur og Undervisning,

ogsaa af de til Afholdelsen af de forskjellige Maaltider

fastsatte Tider, som ere : fra Kl. TV^— 8V4 Formiddag

Frokost, fra KL 12—1 Middagsmad og fra KL 5 -51/2

Eftermiddag Aftensmad. Fra KL 8 Aften gives der

Frihed til KL 8V2J da der afmonstres.

XXI. B. 51
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1&74. Frihed for Arbeide er der, hele Dagen: alle

28. i^ebr. Son- og Helligdage, samt fra KL 5 Eftermiddag:

Kongens Fodselsdag, Dagene for saavel de 3 store

Hoitider som Nylaarsdag og Almindelig Bededag. En-

delig ophorer Arbeidet hver Lordag Kl, 5 Eftermiddag,

men Tiden til Kl. 8 benyttes til Rengjoring og til

Eftersyn af Arbeidsredskaber samt til at aflevere det

smudsige og til at modtage det rene Linned. Én

Gang daglig skal der gives Fangerne paa Fællesarbeids-

stuerne 1/2 Times Ophold i den fri Luft, Fangerne i

Enkeltcelle derimod (jfr. denne Anordnings § 12) 2

Gange daglig i lige saa lang Tid. Gaardturen for

Fangerne i Enkeltcelle kan ske i Fællesskab, medmindre

de hensidde under Straf, i hvilket Tilfælde de ogsaa

da skulle afsondres.

Fangerne skulle i Årbeidstiden stedse være be-

skjæftigede. Udenfor Årbeidstiden skal det, naar der

iovrigt ikke er noget til Hinder derfor, være Fangerne

tilladt at sysselsætte sig med deres daglige Beskjæf-

tigelse. Som Opmuntring til Flid skal der gives Fan-

gerne^ naar de svare det Pligtarbeide, der er foresat

dem, en Arbeidsfortjeneste, hvoraf det Halve kan be-

nyttes itil Forogelse eller Forbedring af Kosten, det

andet Halve skal oplægges, dog at Fangen heraf kan

erholde Tilladelse til at understotte Hustru og Born

under Forudsætning af, at der stedse bliver et Belob

af mindst 10 Rd. i Behold. Straffes en Fange med

Fratagelse af Arbeidet, skal han altid hensættes i

Enkeltcelle.

§ 4. Landshovdingen har at træfl'e Foranstaltning

til Afholdelsen af Gudstjeneste for Fangerne samt til

Undervisning af de Fanger, som maatte egne sig dertil.

Enhver Fange skal være forsynet med den almindelige

Psalmebog og det Ny Testamente.

§ 5. I Sygdomstilfælde behandles Fangen efter

Lægens Anvisning. Er han uskikket til. at arbeide,

indlægges han i Sygecellen. Naar en Fange som
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sindssyg indlægges paa et Sygehus eller en Sindssyge- 1^74.

anstalt, skal hans Ophold her henregnes til Straffe- 28;Febr,,

tiden,

§ 6. Naar en Fange til en Sags retslige Under-

sogelse afgives til Retten, bliver Sporgsmaalet om,

hvorvidt hans Ophold i Varetægtsarresten skal regnes

med til Straffetiden eller ikke, i hvert enkelt Tilfælde

ved Fangens Tilbagelevering til Strafanstalten at af-

gjore af Landshovdingen. De med hans Transport fra

og til Strafanstalten forbundne Omkostninger blive denne

uvedkommende.

§ 7. Undviger en Fange fra Strafanstalten, bliver

i intet Tilfælde den Tid, der medgaar, inden han atter

tilbageleveres, at regne med til Straffetiden.

§ 8. Et Exeraplar af de Fangerne til Oprethol-

delse af Ordenen og Disciplinen foreskrevne Bestem-

melser tilligemed Reglementerne for Bespisningen og

Arbeidsvæsenet skal findes opslaaet i ethvert Fange-

lokale. Der maa ikke nægtes Fangen Adgang til at

tale med Bestyrelsen.

§ 9, Til at brevvexle med Familien eller Per-

soner, som ikke vedkomme Strafanstalten, eller til at

modtage Besog af saadaune skal i hvert enkelt Til-

fælde Politimesterens Tilladelse gives. Intet Brev maa
^rfgaa fra eller afgives til Fangen, for det er gjennemset

af Bestyrelsen Det maa staa Fangen frit for ikke at

niodtage Besog af Personer, s.om ikke vedkomme Straf-

anstalten.

§ 10. Brud paa Disciplinen og Forseelser, be-

gaaede i Strafanstalten, blive at behandle i Overens-

stemmelse med Frdg. af 5. Januar 1874. Det er en

Selvfolge, at Fangen af den Overarbeidsfortjeneste,

han oplægger, af Bestyrelsen kan kjendes pligtig til

at erstatte enhver Skade, som han med Forsæt eller

Uagtsomhed paaforer Anstalten.

§ 11, Strafarbeidet fuldbyrdes efter det fremad-

skridende System gjennem nedenstaaende 3 Stadier:

51*
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74. I. Forberedelsesstadiet.

Febr. IL Tvangsstadiet.

III. Overgangsstadiet,

Hertil slutter sig efter Omstændighederne som et

fjerde Stadium en begrænset og betinget Benåadnings-

Tilstand.

Forovrigt bliver til de i det FoJgende nærmere

fastsatte Tider Fangens hele Forhold at bedomme, idet

der for hans Opforsel og for hans Flid ved Ar-
beidet gives ham en af folgende 4 Karakterer : sær-
deles god, god, middelmaadig og slet, som

regnes henholdsvis lige med 3, 2, 1 og 3 Points.

§12. I. Forberedelsesstadiet. Opholdet paa

dette Stadium er bestemt og varer 3 Maaneder samt

tilbringes i Enkeltcelle, jfr. dog Slutningen af denne

Paragraf.

Ved Afleveringen til Strafanstalten hensættes Fangen

i ModtageIsesce]Ien, hvor han forbliver i 3 Dage. Under

dette Ophold bades han, ifores Fangedragten, fratages

alt, hvad han har medbragt, efterses af Lægen, hvor-

hos der bliver at tilfore Stamlisterne, hvad der er at

bemærke om hans tidligere Liv og hans Helbredstil-

stand, samt at gjore nojagtige Optegnelser om, hvad

han har medbragt af Penge, Klæder osv.

Det Arbeide, der paa dette Stadium vil være at

udfore, skal bestaa i Værkplukning eller et andet lig-

nende, let og simpelt Haandarbeide, og der foresættes

ikke noget Pligtarbeide, men der tilstaas heller ikke

nogen Arbeidsfortjeneste. Fangen kan ikke vægre sig

ved at deltage i Gudstjenesten. Foruden Psalmebogen

og det Ny Testamente gives der fra Bogsamlingen kun

gudelige Skrifter efter Præstens Anvisning, Under

Gåardturen har Fangen uafbrudt at bevæge sig, og er

enhver Stoj eller endog Samtale med Andre forbudt,

en Bestemmelse, som ogsaa skal folges, naar Fangen

fores til og fra Gaarden. Til andre Steder end Gaarden
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eller Gudstjenesten maa Fangen ikke udtages a£ Cellen 1874.

uden Politimesterens udtrykkelige Tilladelse, 28. Febr,

Ved Slutningen af hver Maaned efter Fangens

Indsættelse gives der ham 2 Karakterer, en for hans

Opforsel overhovedet og en for hans Flid ved Årbeidet.

Som ovenfor anfort, er Opholdet bestemt til 3 Maa-

neder uafhængig af hans Forhold, hvorimod Karakteren

herfor bestemmer, til hvilken Klasse af det næste

Stadium han skal overgaa. Har han nemlig opnaaet

12 Points (gjennemsnitlig Karakteren »god«), gaarhan

strax over til Tvangsstadiets 2den Klasse; i modsat Til-

fælde maa han begynde med Tvangsstadiets nederste

Klasse. For den Tid, en Fange har været indlagt paa

Sygestuen, gives der ham derimod kun én Karakter,

nemlig for hans Opforsel, og regnes i dette Tilfælde

Karakteren til det dobbelte Antal Points.

Paa dette Stadium er det saavel Politimesterens

som Præstens PJigt hyppig at tilse Fangen, navnlig for

tilfulde at gjore ham bekjendt med Systemet, og vise

ham, hvorledes hans Skjæbne i Strafanstalten er lagt

i hans egen Haand.

Saafremt det af Lægen maatte findes uundgaaelig

nødvendigt, kan Fangen med Politimesterens Tilladelse

strax hensættes paa Fællesstuen.

§ 13. II. Tvangsstadiet. Paa dette Stadium

er der atter 3 Klasser: 1ste, 2den og 3dje, Fangerne

skulle arbeide paa Arbeidsstuer for aflaasede Dore.

For at oprykke i en hojere Klasse skal Fangen have

erhvervet et vist Antal Points, hvorhos der er bestemt

en mindste Tid for Opholdet i hver Klasse, som Fangen

ikke kan forkorte, saaledes som nedenstaaende Skema

nærmere udviser:
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Den

idomte

Straffetid.
Forberedelses- stadiet.

1. Kl.

TvangsBta

2. Kl.

diet.

3. Kl.

.Overgangs-

stadiet.

^ CJ

Aar Maan. Maan, Maan. Maan. Maan.
2mm r 15 6 •4

3 3 » 15 IS 1) •

4 3 Q 15 30 n •

5 3 15 36 6

6 3 n 15 36 18

7 3 u 15 36 18 12

8 3 n lo 22 lo

10 3 » 15 54 24 24
12 3 15 60 30
16 3 15 78 32

i

64

Opnaar Fangen i raidlertid forinden denne mindste

Tid flere Points end nodvendig til Oprykningen, skal

det overskydende Antal fores ham tilgode for den næste

Klasse.

Er der ved flere Domme idomt en Fange Straffe,

som skulle udstaas umiddelbart efter hinanden, blive

disse Straffe, hvis de ere idomte den Paagjældende for

haus Indsættelse i Strafanstalten og tilsammen ikke

overstige 16 Aar, at sammenlægge, og ovenstaaende

Skema er da anvendeligt paa den samlede Straf. Hvis

derimod den Paagjældende allerede har begyndt atud-

staa den ene Straf paa den Tid, da en ny Straf paa-

lægges ham, eller hvis de sammenlagte Straffe belobe

sig til mere end 16 Aar, eller hvis den Paagjældende

skal udstaa Strafarbeide paa Livstid, fastsættes det

iox hvert enkelt Tilfælde af Landshovdingen, hvorvidt

og efter hvilke nærmere Regler Oprykning i de for-

skjellige Stadier og Klasser kan finde Sted.

Der gives 2 Karakterer, en for Opforsel og en

for Flid ved Arbeidet, Fangen kan ikke vægre sig

ved at deltage i Gudstjenesten. I Sygdomstilfælde

gives der Fangen kun én Karakter (nemlig for Op-

forsel), der regnes til det dobbelte Antal Points. Til
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Brevskrivning skal Politimesterens særlige Tilladelse 1874.

indhentes. 28. Febr.

For udvist slet Forhold skal Politimesteren være""^"^^^

bemyndiget til dels at nedsætte Fangen i en lavere

Klasse, lige indtil den nederste, dels uden Nedsættelse

i en lavere Klasse at fratage Fangen den forogede

Arbeidsfortjeneste og de ovrige Begunstigelser, som

han efter Opholdets Varighed og sit Forhold i den

paagjældende Klasse ifolge nedenstaaende Regler maatte

have erhvervet. Ved en saadan Nedsættelse eller

Fratagen af Begunstigelser fortaber Fangen det er-

hvervede Overskud af Points. Nedsættes Fangen fra

3dje Klasse til 1ste eller fra det hojere Trin paa 2den

eller 3je Klasse til henholdsvis 1ste eller 2den Klasse,

har Politimesteren derhos at bestemme, om den Paa-

gjældende skal gjennemgaa den mellemliggende Klasse

eller Trin, eller om han kan flyttes umiddelbart til

den Klasse eller det Trin i den Klasse, hvorfra han

blev nedsat. En Fange, som saaledes straffes med

Nedsættelse eller Formindskelse af Begunstigelser, kan

ikke rykke op eller erholde de tidligere erhvervede

Begunstigelser, medmindre han i én Maaned har op-

naaet Karakteren »særdeles god« eller i to paa hin-

anden følgende Maaneder tilsammen Karakteren »god«.

Forovrigt blive folgende nærmere Bestemmelser for

de enkelte Klasser at iagttage:

Fors te Klasse. Denne Klasse er egentlig kun

en Straffeklasse, nemlig for dem, som paa Grund af

slet Forhold enten efter § 12 overgaa fra Forberedelses-

stadiet til den eller fra de hojere Klasser nedsættes i

den. Reglementet er som paa Forberedelsesstadiet.

Arbeidet skal være et saadant, at der kan foreskrives

et dagligt Piigtarbeide, som kan efterses hver Aften

ved Arbeidstidens Ophor. For Overarbeide gives der

ikke nogen Godtgjorelse. For at kunne oprykke i 2den
Klasse skal Fangen, der kommer fra Forberedelses-
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1874. stadiet, have opnaaet 12 Points; dog maa Opholdet i

28. Febr. intet Tilfælde være kortere end 3 Maaneder.

Anden Klasse, Reglementet er som i 1ste

Klasse. Dog skal der, naar Fangen udforer det ham fore-

skrevne Pligtarbeide, derfor tilstaas ham 4 Ore (2 Sk.)

daglig, hvoraf Halvdelen maa anvendes til Indkjob af

saadanne Fodemidler, som Politimesteren nærmere til-

lader, samt Skraa- og Snustobak. Efter en Tid af

mindst 6 Maaneder, og naar Fangen har opnaaet Gjen-

nemsnitskarakteren »god«, kan Arbeidsfortjenesten stige

til 6 Ore (3 Sk.) daglig. Efter mindst 15 Maaneders

Ophold i denne Klasse og med samme Gjennemsnits-

karakter som nysnævnt kan Fangen oprykke i 3dje

Klasse,

Tredje Klasse, Reglementet er som for 2den

Klasse, med folgende Lempelser: Arbeidsfortjenesten

for udfort Pligtarbeide, som kun efterses ugentlig, sættes

til 8 Ore (4 Sk.) daglig, hvoraf Halvdelen kan anvendes

paa samme Maade som i 2den Klasse. Den korteste

Tid for Opholdet er betinget af Straffetidens Længde,

som det foranstaaende Skema udviser, Naar imidlertid

Halvdelen af Opholdstiden i denne Klasse er forlobeu,

og Fangen gjennemsnitlig har opnaaet Karakteren »god«,

kan der efterhaanden tilstaas folgendejderligere Lem-

pelser i Reglementet^: Om S5n- og Helligdagene skal

der, naar Veiret tillader det, forundes et længere Op-

hold i Gaarden end sædvanlig. Der skal, hvor Om-
stændighederne tillade det, vel foreskrives et Pligt-

arbeide, men andre Beskjæftigelser, hvor dette ikke

kan ske, ere ikke udelukkede. Arbeidsfortjenesten er

ikke som tidligere en bestemt, men den godtgjores

ugentlig efter Maalet og Vægten af det Overarbeide,

der er leveret, og hvor et Pligtarbeide ikke kan sættes,

skal der tilstaas, alt efter den udviste Flid, en Godt-

gjorelse af indtil 16 Ore (8 Sk.) daglig. Halvdelen af

Arbeidsfortjenesten kan benyttes paa samme Maade

som nys anfort samt til Indkjob af en Almanak. Kun
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hver 3 Maaneder gives der Fangen Karakterer for hans 1874.

Opforsel og for hans Flid ved Arbeidet, og han kan 28. Febr,

ikke rykke op paa Overgangsstadiet, naar han ikke i

det sidste Aar har opnaaet et saa stort Antal Points,

at han gjenneinsnith'g har mindst »god« for sit Forhold.

§ 14. in. Overgangsstadiet. I Stedet for

den paa de foregaaende Stadier baarne særegne Dragt

tillades det her Fangerne at bære en Dragt, der mere

nærmer sig den frie Arbeiders.

Fangerne skalle ikke arbeide inden Laas og Lukke,

og der skal saavidt muligt anvises dem en Beskjæftigelse

som den, hvorved de tilsigte i Fremtiden at fortjene

deres Brod. Der skal tilstaas dem en vis nærmere

bestemt Del i Fortjenesten, afpasset efter hvad der

gives den frie Arbeider, og for Halvdelen heraf skulle

de kunne ikke alene foroge deres Kost, men ogsaa —
dog med Pclitimesterens særlige Tilladelse — anskaffe

nyttige Gjenstande. Arbeidstiden er kun til Kl. 7

Aften.

Tvungen Deltagelse i Gudstjenesten skal ikke

finde Sted.

Adgangen til Bogsamlingen er fri.

Der skal ikke gives Fangen særlige Karakterer for

hans Forhold, men Bestyrelsen skal lige fuldt have sin

Opmærksomhed henvendt paa, hvorledes han benytter

den storre Frihed, der er skjænket ham. Det skal

saaledes nedskrives, naar han paadrager sig en Irette-

sættelse, og da tillige af hvilken Aarsag. Hver tredje

Maaned skal han i de maanedlige Forsamlinger af An-

staltens Funktionærer gjores til Gjenstand for særlig

Omtale, ved hvilken Leiiighed det skal tilfores Proto-

kollen, hvad der har været bemærket om hans Forhold.

Skulde han begaa en strafværdig Forseelse eller i det

Hele taget give Anledning til Mistillid, skal han i et-

hvert Tilfælde fores tilbage paa Tvangsstadiet, og han

kan ikke igjen rykke op til Overgangsstadiet uden

Landshovdingens særlige Tilladelse.
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1874, § 15. Paa folgende Betingelser skal Bestyrelsen

.Febr. kunne gjore Indstilling til Ministeriet for Island om for
"^"^

en Fange at udvirke den i den folgende Paragraf om-

handlede betingede og nærmere begrænsede Benaadning:

a. naar Fangen har opholdt sig paa Overgangsstadiet

i Overensstemmelse med Reglerne i § 14;

b. naar Bestyrelsen i det Hele taget nærer Haab om,

at den Paagjældende, efter hans hele Forhold at

domme, fremtidig vil fore et ustraffeligt Levnet;

c. naar der er sikret ham et redeligt Livserhverv

eller en Stilling i Samfundet.

§ 16. Den betingede Benaadning. Naar

Fangen betingelsesvis benaades efter den i § 15 om-

talte Indstilling, loslades han af Strafanstalten og af-

gives efter Landshovdingens nærmere Foranstaltning til

Politimyndigheden paa det Sted, hvor der forud er

sikret ham et Erhverv, og hvor han bliver at stille

under Politiets særlige Tilsyn, saa at han ikke maa

forlade Reppen eller Jurisdiktionen uden Tilladelse fra

henholdsvis Repstyreren eller Politimesteren. Ved Los-

ladelsen skal Bestyrelsen være bemyndiget til at lade ham

tilflyde indtil 2/3 af hans oplagte Overarbeidsfortjeneste,

og skal den give vedkommende Politimyndighed en

skriftlig Meddelelse om de Klædningsstykker og ovrige

Effekter, han ved Losladelsen er i Besiddelse af, samt

om hans Personalia, hans Signalement og om, hvor-

ledes hans Forhold og Sundhedstilstand i Strafanstalten

har været. Derhos skal den Del af Overarbeidsfor-

ijenesten, der gives ham, tilsendes vedkommende Politi-

myndighed, der selv udbetaler Fangen det Hele eller

saa meget, som efter Omstændighederne findes hen-

sigtsmæssigt.

Bestyrelsen skal foieholde ham de Betingelser,

hvorunder han er benaadet, og medgive ham et Fripas,

som indeholder disse Betingelser, der ere folgende

:

at han forer et arbeidsomt, redeligt og ædrueligt Levnet;

at han nojagtig folger de Paalæg, som Politiet maatte
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foreskrive ham, og at han i modsat Tilfælde uden 1874.
L

nogen videre Dom atter vil blive indsat i Strafanstalten 28. Pebh

for der at udstaa den resterende Del af den doms-
^

bestemte Straffetid,

Den fuldstændige Frihed indtræder altsaa

ikke, forinden den domsbestemte Straffetid er udloben,

eller for Livsfangers Vedkommende en endelig Be-

naadning er erhvervet. Indtil da er den betingel-

sesvis Losladte ikke nnddraget Strafanstaltens, om end

fjernere Tilsyn og udgaar derfor heller ikke af Stam-

listen, hvori de Meddelelser indfores, som vedkommende

Politimyndighed ordentligvis hver tredje Maaned vil

have at give Anstaltens Bestyrelse. Erholder han Til-

ladelse til at fraflytte Reppen, skal dette af Rep-

styreren strax tilmeldes Politimesteren samt Repstyreren

i den Rep, hvorhen han drager. Fraflytter han med

Tilladelse Jurisdiktionen, skal Politimesteren derom

underrette Politimesteren i den Jurisdiktion, hvor han

tager Bopæl, for at der ved hans Ankomst til Juris-

diktionen eventuelt kan meddeles vedkommende Rep-

styrer de fornodne Forholdsregler. Flytuingen skal i

dette Tilfælde ligeledes strax tilmeldes Strafanstalten.

Den betingelsesvis Losladte har ikke nogetsomhelst

Krav paa Underhold fra Strafanstalten, men maa selv

i enhver Retning sorge derfor. Paa den anden Side

er han heller ikke mere underkastet de for Strafan-

stalten gjældende Bestemmelser, men kun de almindelige

borgerlige Love og de for den betingede Benaadning

stillede Betingelser. Overtræder han de særlige Paalæg,

som maatte gives ham af den Politimyndighed, under

hvis Tilsyn han er stillet, eller er hans Forhold over-

hovedet saaledes, at han ikke opfylder den forste af

de i ovennævnte Fripas givne Bestemmelser, om at

fore et arbeidsomt, redeligt og ædrueligt Levnet, vil

Politiet derom have at sætte Bestyrelsen i Kundskab,

og han vil da efter dennes Indstilling til Landshov-

•dingen og efter hans Resolution kunne fores tilbage
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1874, til Strafanstalten for der at afsone Resten af den

28. Febr. Straffetid, som betingelsesvis var eftergivet ham. Herom

skal der ske Indberetning til Ministeriet. Begaar haa

strafbare Handlinger, skal han, naar Straffen herforikke

naar op til Strafarbeide, forst afsone denne Straf og

umiddelbart derefter afgives til Strafanstalten, hvorimod

han, hvis Straffen er Strafarbeide, forst skal afsone

Resten af den forste Dom, forinden han overgaar til

den nye Straf,

Naar don fuldstændige Frihed indtræder, skal den

tilbageholdte Del af Overarbeidsfortjenesten udbetales,

og hvis den Paagjældende forinden afgaar ved Doden,

afgives den til vedkommende Skifteret til Indtægt for

hans Bo.

§ 17. Samtlige Embeds- og Bestillingsmænd ved

Anstalten skulle hver mindst éa Gang om Ugen be-

soge samtlige Fanger og optegne deres Bemærkninger

om hver Fanges Opforsel og Flid, En Gang om Maa-

neden skal der af Embeds- og Bestillingsmændene

holdes et Mode, hvor da Enhver af dem meddeler de

Bemærkninger, han siden sidste Mode har optegnet om

hver enkelt Fanges Forhold. Forhandlingerne, der fores

til Protokol af Politimesteren, skulle tjene til at fremme

Kjendskabet til hver enkelt Fange lige fra hans Ind-

trædelse i Strafanstalten til hans Losladelse, hvorfor

ethvert af Forsamlingens Medlemmer er pligtigt til at

yde, hvad der kan bidrage hertil. Skulde Nogen have

Oplysninger at meddele af særlig Vigtighed, er det en

Selvfolge, at han strax melder det til Politimesteren,

Karaktererne for hver Fanges Flid og Opforsel be-

stemmes herefter af alle Forsamlingens Medlemmer og

indfores i Forhandlingsprotokollen. I Tilfælde af Stemme-

lighed gjor Politimesterens Stemme Udslaget. Ethvert

Medlem kan fordre sin afvigende Mening tilfort Proto-

kollen, der bliver at forelægge Landshovdingen.

Politimesteren er pligtig til at fore en Protokol,

hvori enhver Fange har sit Foiium, og hvori han ind-
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forer AU, hvad der vedkommer Fangen, saa at man 1874.

deraf altid kan faa et fuldstændigt Billede af Fangens 28. Febr.

hele Liv i Strafanstalten.

B. Forbedringshusstraf i Fællesskab.

§ 18. For de Fcrbedringshusfangers Vedkom-

mende, som efter Landshovdingens Bestemmelse skulle

udstaa Straffen enten for det Hele eller for en Del

ved Arbeide paa Fællesstue, gjælde de ovenfor givne

Regler, dog med folgende Lempelser og yderligere Be-

stemmelser:

1, Tiden for det mindste Ophold i Klasserne

bliver at forkorte efter nedenstaaende Skema;

Den

idomte

Straffetid. Forberedel- Ecsstadiet.

Tvangsstadiet.

Overgangs

-

stadiet.

Den

betingede

Benaadning.

1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.

Aar Maan. II Maan. Maan. Maan. I>

Vs 3 tf 5 » H

1 3 7 2 P

• IV2 3 D 7 8 B »

2 3 )) 7 14 1)

3 3 7 20 6
4 3 9 24 12 n

3 1) 9 30 18 B

6
Resten af

eller
9 36

Straffe-

derover. 3 4 tiden.

I Tvangsstadiets 2den Klasse kan Arbeidsfortjene-

sten efter mindst 3 Maaneders Forlob stige til 6 Ore

(3 Sk.) daglig.

2. Naar en Forbedringshusfange, efter at have

udstaaet en Del af Straffen i Enkeltcelle, overgaar til

Fællesarbeide, bestemmer Landshovdingen, i hvilken

Klasse af Fællesskabet han bliver at indsætte,

3. Naar en Forbedringshusfange kun for en Tid

har været overfort til Fællesskabet, skal Politimesteren,
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1374. naar vedkommende Læge erklærer, at der intet er til

28. ^ebr. Hinder for, at Fangen atter kan udsone Straffen i

^""^^^^^^'^
Enkeltcelle, gjore Indberetning derom til Landshov-

dingen. Hensættes han da i Enkeltcelle, beregnes For-

kortelsen af Straffetiden i Henhold til Straffelovens

§ ,14.

§ 19, De til Strafanstalten afgivne Forbedrings-

husfanger blive strax efter Modtagelsen at undergive

en nOjagtig Undersogelse af Politimesteren og Lægen

til Afgjbrelse af, hvorvidt den Paagjældende uden Ulempe

kan underkastes Cellestraf, Sagen forelægges derefter

Laqdshovdingen, og indtil hans Resolution afgives, for-

bliver den Paagjældende i Celle, medmindre Politi-

mesteren efter Udfaldet af den anstillede UndersoQ:e]se
......... . - . D

,

finder det uundgaaelig fornodent strax at afgive den

Paagjældende til ^Fællesarbeide,

IL

Stråfarbeide i Enkeltcelle.

§ 20. Strafarbeide, som skal udstaas i Enkelt-

celle, fuldbyrdes for saa vidt ligeledes efter det fremad-

skridende System, som Straffetiden deles i 4 Stadier,

nemlig

:

1ste Stadium, hvor Reglerne om Pligtarbeide, Arbeids-

fortjeneste og Opholdets Varighed ere de samme,

som ovenfor ere fastsatte for Forberedelsesstadiet

med Hensyn til Strafarbeide i Fællesskab.

2det Stadium med bestemt Pligtarbeide og en Arbeids-

fortjeneste af 4 Ore (2 Sk.) daglig for hver Ar-

beidsdag; Opholdet mindst V2 Aar.

Sdje Stadium med bestemt Pligtarbeide, Arbeidsfor^

tjeneste 6 Ore (3 Sk.) daglig for hver Arbeidsdag;

Varighed mindst 1 Aar.

44^ Stadium med bestemt Pligtarbeide og Arbeidsfor-

tjeneste 8 Ore (4 Sk.) daglig for hver Arbeidsdag.

lovrigt gjælde med de fornodne Lempelser de

ovenfor for Strafarbeide i Fællesskab fasts^atte Regler.
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§ 21. Ministeren for Island benoyndiges til at 1874

indromme saadanne Lempelser i denne Anordnings Be-"^^^"'^^^

stemmelser, som efter Omstændighederne maatte anses

onskelige, og som ikke ere i Strid med dens Grund-

sætninger.

Hvorefter alle Vedkommende sig allernnd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 28. Febr. 1&74.

Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen 28. Febr.

over Island, ang. Strafanstalten i Reykjavik. Khavn

den 28. Febr. 1874. — Isi. Kopib. 1874 Nr. 128,

Tf&indi um stjornarmalefni fslands III, S. 754—59.

Ved en idag udstedt allerh. Anordning om delvis

Ophævelse af de midlertidige Bestemmelser i Almin-

delig Straffelov for Island af 25. Juni 1869 § 307 er

det bestemtj at Strafanstalten i Reykjavik og det i

Forbindelse dermed staaende Fængsel vil være at tage

i Brug den 15. August d. A.

Ved i denne Anledning til videre behgl. Foran-

staltning at tilstille Hr, Landsh. et Antal Exempl. af

ommeldte Anordning skulde man til behgl. Efterretning

og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde Folgende:

Med Hensyn til Fuldbyrdelsen af Strafarbeidet i

den omhandlede Strafanstalt har Ministeriet efter Kon-

ference med Fængselskontoret troet, at det i den for

Danmark gjældende Anordning ang. Fuldbyrdelsen af

Strafarbeide i Fællesskab af 13. Febr. 1873 fastsatte

fremadskridende Straffesystem kunde gjennerafores paa

en fyldigere Maade i den ommeldte Anstalt end Hr.

Landsh. har foreslaaet i behgl. Skriv, af 8. Aug. £ A.,

navnlig saaledes,

at Forberedelsesstadiet gjennemgaas i Enkeltcelle,

at paa Tvangsstadiet Fangerne skulle arbeide inden

lukkede Dore og at Opholdet her bestemmes efter den

nævnte Anordnings § 14 for Tugthusfanger og efter



816 Jnstm. Skriv. ang. Strafanstalten i Reykjavik.

1874. §20 for Forbedringshusfanger, at forst paa Overgangs-

28. Febr. stadiet Fangerne maa anvendes til Husgjærning, samt

at der indfores et betinget Benaadningsstadium, uden

hvilket det omhandlede Straffesystem kun er ufuld-

stændigt, og imod hvis Anvendelighed paa Island der

formentlig ikke kan reises nogen grundet Betænkelighed,

da det i det Væsenthge gaar ud paa at stille "Ved-

kommende under Politiets særlige Tilsyn, hvilket er

kjendt paa Island fra Frdg af 24. Januar 1838 § 5.

I Overensstemmelse hermed og iovrigt paa Grundlag

af Deres^Ytriuger i ommeldte Skrivelse er der i Mi-

nisteriet udarbeidet Udkast til Anordning ang. Fuld-

byrdelsen af Strafarbeide i Strafanstalten i Reykjavik,

der under D. D. har erholdt allerh. Stadfæstelse, og

hvoraf hoslagt folger et Antal Expl. til nærmere behgl.

Foranstaltning,

Det af Dem fremsendte Udkast til Reglement for

Straffanger vil derfor være at ændre i Overensstem-

melse med Reglerne i den nysnævnte allerh. Anordning,

hvorved man særlig skal henlede Deres Opmærksomhed

paa, at man ikke har troet i Almindelighed at kunne

give Fangerne paa de hojere Trin af Tvangsstadiet

Tilladelse til at erholde tillaans andre Boger end saa-

danne, som alle Fanger, selv paa Stadiets nederste

Trin, maa læse, da der ingen Garanti kan haves for,

at Bogerne ikke udlaanes af den ene Fange til den

anden. Reglementet vil derefter være at udfærdige af

Dem til Ophængning i de forskjelhge Straffelokaler i

Forbindelse med Dagsordenen for Straffangerne, samt

Bespisningsreglementet — som De anmodes om at ud-

færdige i Overensstemmelse med de fremsendte Ud-

kast, — og Reglement for Arbeidsvæsenet (Bestem-

melse om Pligtarbeide m. m.), som De ligeledes vil

have at udfærdige, efter at De i Overensstemmelse

med Deres Skriv, af 6. Decbr. f. A. derom har kon-

fereret med den af Dem antagne til Værkmester udsete

Betjent ved Strafanstalten,
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Imod det af Dem fremsendte Udkast til et Be- 1874.

klædningsregleraent har Ministeriet Intet fundet at 28. Febr,

erindre, og det vi] derfor kunne udfærdiges i Overens-

stemmelse hermed.

Med Hensyn til Valget af det Arbeide, som Straf-

"'fangerne ville have at udfore, skal man have det^over-

ladt til Dem at bestemme det Fornodne i saa Hen-

seende i Overensstemmelse med Deres Antydninger i

Skriv, af 8. August f. A., dog at det herved bliver at

iagttage, at Arbeidet ikke er skadeligt for Fangens

Helbred, hvorved det navnlig, forsaavidt angaar det af

Dem foreslaaede Uldarbeide, maa paases at Ulden er

vasket, at Arbeidet ikke kræver Redskaber, der ere

farlige med Hensyn til Sikkerheden, at Arbeidet i

det Mindste paa et senere Stadium af Straffen tager

saavidt muligt Hensyn til Fangens Beskjæftigelse efter

Losladeisen, at Arbeidet, naar de ovrige Hensyn ere

tagne i Betragtning, bliver for Strafanstalten saa lon-

nende som muligt, i hvilken Retning det gjælder om
at benytte de forbaandenværende Konjunkturer og den

enkelte Fanges særlige Begavelse, samt at Arbeidet

er et saadant, at der paa dets Frembringelser kan

ventes en billig Afsætning.

Hvad angaar Driften af Arbeidsvirksomheden og

Okonomien i bemeldte Anstalt, har Ministeriet efter

de i Deres behgl. Skriv, af 9. Oktbr. f. A, oplyste

Omstændigheder ikke troet at burde modsætte sig, at

samme indtil videre overtages for det Offentliges Reg-
ning, og De anmodes derfor om i sin Tid at drage

Omsorg dels for Anskaffelsen af Raamateriale og

I^evnetsmidler m. v. — i Overensstemmelse med Deres

Forslag ved Licitation af Byfogden under Approbation

Dem, forsaavidt dette lader sig gjore, — dels for

at Arbeidsproduktet afhændes saa fordelagtigt som
muligt for Landskassen.

Ligesom Landskassen i Overensstemmelse med
Deres Forslag maa overtage Okonomien ogsaa for de

XXI. B 52
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1874, Fangers Vedkommende, som komme til at hensidde i

28. Febr. det med Strafanstalten forbundne Fængsel imod Re-

fusion af de paagjældende Kommuner af 24 Sk. for

hver Fange paa sædvanlig Fangekost og af 12 Sk. for

hver Fange paa Vand og Brod daglig, saaledes vil det

ogsaa formentlig blive nodvendigt, saafremt disse Fanger

raaatte forlange at blive beskjæftigede, at Landskassen

overtager deres Årbeidsvirksomhed for at undgaa, at

der i saa Henseende fnaa fores særligt Regnskab for

hvert Slags Fanger, og vil De nærmere have at be-

stemme, hvilken Betaling der vil kunne ydes de Paa-

gjældende for det leverede Arbeide,

Hvad angaar Indretningen af Stamlister, de for-

nodne Protokoller, samt Regnskabsvæsenet og de dertil

horende Boger, finder Ministeriet intet at erindre imod

Deres i Skriv, af 8, Novbr. f. A. fremsatte Forslag,

og fremsendes hoslagt efter Deres Onske et Expl, a£

det Skema, som i de danske Strafanstalter fores over

Fangernes ArbeiJe.

Ligesom Ministeriet med Hensyn til Fangernes

personhge Renlighed anser det nodvendigt, at der an-

skaffes et Badekar, saaledes finder man Intet at erindre

imod, at Renligholdelsen af Fangernes Klæder og Senge-

klæder i Overensstemmelse med Deres Forslag over-

drages Opsynsmanden, dog saaledes at han i Henhold

til Bestemmelserne i den ovennævnte Anordning ang.

Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Strafanstalten i Reykjavik

§ 13, ikke til Hjælp ved dette Arbeide maa anvende

Straffanger, der ere paa Tvangsstadiet, men maa be-

nytte enten Fanger, der ere komne udover dette Sta-

dium, eller med Politimesterens Tilladelse Varetægts-

fanger, saafremt de ere villige dertil, dog forst, naar

deres Forhor er sluttet.

Hvad Belysningen angaar, kan der, da Fangerne

skulle arbeide eller kunne forlange at arbeide, ikke

undværes Lys i Cellerne.

Af det fornodne Inventarium har Bestyrelsen for
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Fængselskontoret tilbudt at anskaffe folgende Gjen- 1874.

stande, nemlig: 2 Væverstole, 4 Rokke, 4 Hasper, 28. Febr.

Strikkepinde, Stoppe- og Synaale, Koste til Gulvvask

ning og Gaardfeining, Lærred til 36 Par Lagener, 36

Stkr. Tæpper, 14 Kamme og 5 Dusin Haandklæder.

Hvad de ovrige Inventariegjenstande angaar, maa
man have det overladt til Dem at drage Omsorg for

deres Anskaffelse, og skal man med Hensyn til, at

De særlig har henstillet, at der, saafremt det maatte

anses fornodent, herfra maatte træffes Foranstaltning

til Anskaffelsen af Latrin-Indretninger til Cellerne, ikke

undlade at bemærke, at efter Fængselskontorets For-

mening bor der i Cellerne saavelsom i fælles Soveceller

være Latrinpotter i en Trækasse med tætsluttende Laag,

men saadanne antager man maa kunne anskaffes i Is-

land, naar der herfra sendes en Prove i Forbindelse

med de andre Inventariegjenstande, som Fængselskon-

toret har tilbudt at sende, lovrigt skal man ikke und-

lade at bemærke, at Brugen a£ disse Latrinpotter maa
indskrænkes derved, at Fangerne til bestemte Tider

komme i Gaarden i Overensstemmelse med den oven-

nævnte Anordning.

De til Inventariets Anskaffelse nodvendige Udgifter

bemyndiges De til at lade Dem udbetale af Islands

Jordebogskasse.

Angaaende Anskaffelsen af et Ringeapparat til

Anstalten har man henvendt sig til Tommermester

Klentz, og vil De kunne imodese nærmere Meddelelse-

i saa Henseende.

Imod det af Dem fremsendte Udkast til en In-

strux for Opsynsmanden finder Ministeriet kun at be-

mærke, at der i § 13 maa gives ham et bestemtere-

Paalæg om at opholde sig hyppigere i Fællesstuerne,,

navnlig om mulig skiftevis i Mands- og Kvindearbeids-

cellerne, under hele Spise- og Hviletiden, og med denne

Ændring anmodes De om at udfærdige omhandlede

Instrux.

52*
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1874. Hvad Opsynsmandens Lon angaar, har Ministeriet

28. Febr. ikke fundet Noget at erindre imod Deres Forslag om,

''*^^""*'^at der foruden 3 Kostportioner daglig og frit Brændsel

tillægges ham 400 Rd. aarlig, hvilket i Alt af Dem
er anslaaet til 530 Rd , hvoraf 9/i2 vil være at udrede

af Landskassen, ^/i2 af Sonderamtets Repartitionsfond

og Vi2 af Reykjavik Kjobstad.

Med Hensyn til Honoraret til Domkirkepræsten

har Ministeriet, henset til, at han foruden Besorgelsen

af Gudstjenesten tillige overtager den eventuelle Under-

visning af de Straffanger, som maatte egne sig dertil,

ikke villet modsætte sig, at samme bestemmes til

50 Rd.

Med Hensyn til Afholdelsen af samtlige de ifolge

det Foranstaaende nodvendige Udgifter er det ved

allerh. Resol. af D. D, bifaldet, at der i saa Henseende

maa afholdes et Belob af 3142 Rd. 48 Sk, af den is-

landske Landskasse, saaledes at de i det under 31.

Oktbr. f. A. allerh. approberede Overslag over Islands

Indtægter og Udgifter for indeværende Regnskabsaar

§ 6 opforte Summer ændres i Overensstemmelse her-

med, hvorved man er gaaet ud fra, at der i Lon til

Opsynsmanden fra 15. August til 31. Decbr. d, A. vil

være at betale 112 Rd. 48 Sk., som Honorar til Dom-
kirkepræsten i samme Tidsrum 18 Rd. 72 Sk. og til

Lægen 11 Rd. 24 Sk., hvorhos der til Anskaffelsen af

Inventarium , Raamateriale, Levnetsmidler, Brændsel

m. V, er anslaaet c. 3000 Rd.

Hvad sluttelig angaar Reglementet for Varetægts-

fangerne og de andre Fanger i det med Strafanstalten

forbundne Fængsel, skulde man anmode Dem om at

udfærdige saadant i Overensstemmelse med det af Dem
fremsendte Udkast, idet man kun skal bemærke, at

det anses hensigtsmæssigst, at der i sammes § 7 i

Lighed med hvad der er foreskrevet i Reglem. af 7.

Maj 1846 E § 8 i Slutning optages en Bestemmelse

om, at det skal være de Arrestanter, der have de for-
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nodne Midier dertil, uforment at overlade til Opsyns- 1874,

betjenten at drage Omsorg for deres Arrestlokalers ^^^^28^^^]

Utensiliers Rengjorelse og deres Senges Opredning mod
en billig Godtgjorelse efter Politimesterens Bestem-

melse, der i intet Tilfælde maa overskrides.

Lov om Bemyndigelse til at udstede Stats- 28.Febr.

obligationer med Renteterminer til 11. Marts og

11. September. Kliavn den 28. Februar 1874.

(Finansministeriet). — Lovtidende for Kgr. Danmark 1874,

S. 19; Algreen-Ussings Lovsaml. 1874 S. 43.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

Finansministeriet bemyndiges til, efter vedkom-

mende Ejers Begjæring, at ombytte de almindelige, be-

standig paa Ihændehaver lydende Koupons-Obligationer

af den indenlandske Statsgjæld, hvoraf Renterne ud-

betales halvaarlig til 11, Juni og 11, D. cember, med

andre lignende Obligationer, hvoraf Renterne udbetales

halvaarlig til 11. Marts og 11. Septbr., saaledes at

Renterne for det Fjerdingaar, for hvilket ingen Koupon

meddeles, udbetales Ejerne mod Kvittering.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet paa Amalienborg den 28. Februar 1874.

Lov om nogle Forholdsregler i Anledning af 28.Febr.

Ombytningen af Statsfonds- og Bankfondsbeviser.

Khavn den 28. Febr. 1874. (Finansministeriet). —
Lovtid. for Kgr. Danmark 1874 S. 20; Ålgreen-Ussings Lov-

saml. 1874 S. 42-43.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen *

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:
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1874. § 1. Naar Ihændehaveren af Duplikatbeviset af

28. Febr. et i Statsgjældskontorets Boger paa navngiven Ejer

lydende transportabelt Statsfonds- eller konsignabelt

Bankfondsbevis indsender Duplikatbeviset til Finans-

ministeriet, medens han angiver, at Hoved- eller Ori-

ginalbeviset er forkommet, skal Finansministeriet være

bemyndiget til at indkalde Enhver, der raaatte have

Krav paa ETovedbeviset, paa den i Loven af 22. No-

vember 1859 om nogle Forholdsregler i Anledning af

Ombytningen af Obligationer, henhorende til Monar-

kiets indenlandske Statsgjæld, § 2 ommeldte Maade,

ved en Bekjendtgjorelse, som Indsenderen, eller, hvis

Beviset lyder paa et Belob af 200 Rd. eller der-

under. Ministeriet har at foranstalte indrykket 3 Gange

i de Blade, der ere bestemte til saadanne Indkaldelser,

med Aars og Dags Varsel til at melde sig hos Mini-

steriet. Duplikatbeviset opbevares hos Ministeriet,

indtil Varslet udlober. Dersom Varslet udlober, uden

at Nogen har meldt sig efter Indkaldelsen, skal det

manglende Hovedbevis være d5dt og magteslost og

Finansministeriet kunne uden Ansvar for Statskassen

kassere det indsendte Duplikatbevis og give Ind-

senderen Vederlag for Statsfonds- eller Bankfonds-

beviset efter de almindelige Regler for Obligationers

Ombytning.

§ 2. Naar Hovedbeviset ikke mangler, men lyder

paa en anden Ejer end Indsenderen, og Overgangen

ikke er godtgjort, kan, hvor Finansministeriet dertil

finder Anledning, Indkaldelse ske paa samme Maade

og med samme Virkning som efter § 1.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette, —
Givet paa Amalienborg den 28. Februar 1874.
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Kapitelstaxter for Islands Vestamt fra Medio 1874.

Maj 1874 til samme Tid 1875. Reykjaylk den

18. og 21. Marts 1874.

For dette Amt er der udkomne 3 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig: 1. for Bar&astrandar og Stranda Sysseler, a, 2. for Myra,

Hnappadals, Snæfellsnes og Dala Sysseler, b, og 3. for fsa-

fjords Syssel og Kjobstad, c. Angaaende de forskjellige Vare-

sorter, der her for Kortheds Skyld alene angives med Tal, hen-

vises til den foran S. 37—39 trykte Kapitelstaxt for Myra og

Hnappadals Syssel m. fl. Sysseler for 1871—72.

[rikismynt.

a
1

C a

r. s. r. S, r. s. r.

A 1 51 51 50 8G 58 15 01
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1874.

21. Marts.

rikismynt. hundrac). alin.abc a b 1 c abc
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»
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32,5

34,8
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16,7

24,9

29,1
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I)
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31,6

35,9
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19,3

25,6

29,8
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It

u

a

1)

u
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39,6

36,5

37, a

29
16,6

27

30,5

9. April. Jnstitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, ang. Fremmedes Fiskeri under Island.

Khavn den 9. April 1874. — isi. Kopib. 1874 Nr. 165.

Tf&indi um stjomarmålefni fslands III, S. 763- 64.

Efterat man som ommeldt i Skrivelse herfra af

28. Febr, sidsti. i Anledning af det ved Sondermula

Syssels Politiret optagne Forhor angaaende stedfundne

Overtrædelser af Frdg. om Fremmedes Fiskeri under

Island m. v. af 12. Febn 1872 havde tilskrevet Uden-

rigsministeriet om at foranledige den britiske Regjering

opfordret til at indskjærpe de engelske Sofolk at holde

sig bemeldte Forordning efterrettelig, har Udenrigs-

ministeriet meddelt, at Samme allerede i Oktbr, Maaned

f. A,, efter at Skonnerten »Fylla« var kommen hjem

fra sit Togt og Chefen for dette Skib havde afgivet en

Rapport, hvori det udtaltes som onskeligt, at et engelsk

Orlogsskib stationeredes under Island, efter Anmodning

af Marineministeriet havde besværet sig til den kgl.

Gesandt i London over engelske Fiskeres Overgreb i

de islandske Farvande, men fra denne modtaget en
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Erklæring, der gik ud paa, at det formentlig vilde være 1874*

aldeles frugteslost paany at henvende sig til ommeldte 9. ApriL

Regjering i saa Henseende uden forst at have samlet
'"""^"'^'^

bestemte, bevislige Fakta, der kunne tjene til Basis

for retslig Forfolgelse i England og til at overbevise

den derværende Regjering om Urigtigheden af de Op-

lysninger, Samme af egne Kilder har ost angaaende

Sagens ringe Betydning.

Efter Indholdet af denne Erklæring ansaa Uden-

rigsministeriet det for unyttigt at gj5re Skridt i An-

ledning af ovennævnte Forhor, saa meget mere, som

der ikke forelaa nogen Oplysning om Navn og Hjem-

sted for de Skibe, der havde drevet det paaklagede

Fiskeri, og der end ikke havdes fuld Sikkerhed for,

at disse vare engelske.

Derimod har Udenrigsministeriet henstillet til Ma-

rineministeriet og Justitsministeriet, at paalægge hen-

holdsvis Chefen for Stationsskibet og de paagjældende

Autoriteter i Island at samle og nojagtig opgive Alt,

hvad der kan tjene til at belyse og bevise de gjen-

tagne Klager og de engelske Efterforskningers Uhold-

barhed, saasom Gjennemsnitsantallet af de britiske

Fiskere, som besoge Osteriandet i Maanederne Juli og

Angust, saavidt muligt deres Mærke (som^skal fores

af engelske Fiskere, der fiske ved danske Kronlande)

og de muligst nojagtige Data om de begaaede Over-

greb for at konstatere dem og drage Vedkommende til

Ansvar for en engelsk Ret, forsaavidt det ikke kan

lykkes Indvaanerne selv med danske Myndigheders

Assistance at forhindre Overgrebene og tugte Lovover-

træderne,

Ved tjenstl. at meddele Hr. Landsh. Foranstaaende

skulde man tjenstl. have Dem anmodet om behgl. at

ville instruere vedkommende Autoriteter i Island i Over-

ensstemmelse med Udenrigsministeriets Henstilling, samt

hertil indsende de Oplysninger, der i saa Henseende

maatte kunne tilvejebringes.
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1874 Regnskabsoversigt over Islands Indtægter og

^li^' Udgifter i Eegnskabsaaret fra 1. April 1872 til

31. Marts 1873. Kliayn den 10. April 1874. —
Ministerialtid. for Danmark 1874 B, S. 210-26 (med tilhorende

Bemærkninger); Ålgreen-Ussings Lovsaml. 1874, S. 221— 24;

raindi nm stjornarmålefni fslands III, S. 756—68; Sk^rslur

nm landshagi å fslandi V, S. 696-98, samt S. 698—726 (Be-

mærkn. i islandsk Oversættelse).

Denne i Justitsministeriet udfærdigede Regnskabsoversigt

over Islands Indtægter og Udgifter i Kegnskabsaaret fra 1. April

1872 til 31. Marts 1873 er ledsaget af forklarende Bemærk-

ninger, der alene ere affattede i det danske Sprog, med dertil

sig sluttende 4 Bilag, Nr. 1—4, samt af et forudskikket allerh.

Keskr. af 10. April 1874, hvorved den approberes, idet Justits-

ministeriet samtidig bemyndiges til at lade samme bringe til

almindelig Kundskab i Forbindelse med selve Reskriptet. I

Originalen (trykt hos Schultz) er der foruden de her opforte

Kubriker tvende andre sideordnede Rubriker, der angive Be-

lobet af de henholdsvis i Jordebogskassen og Finanshovedkassen

. skete Ind- og Udbetalinger, jfr. røindi um stjornarmålefni fs-

lands III, S. 765—68. Disse maa imidlertid af Hensyn til

Pladsen udelades paa dette Sted.

Reikningsyfirlit yfir tekjur og litgjold Islands

a reikningsarinu fra 1. aprilm. 1872 til 31. raarzm. 1873.

Tekjur.

2. gr. 1. Erf&afjårskattur og gjald

af fasteigDarsSlura . . .

2. gjold fyrir leyfisbrjef og

veitingabrjef

3. nafnbotaskattur . . . .

4.'tekjur af Ijenssyslum . .

5. logt)iDgisskrifara Jaun .

6. tekjur af umbobssyslu-

gjoidum

7. konungstiundir

8. logmannstollur . . . . -

9. gjold af verzlun a Is-

landi

gjold af postskipinu . ,

Yfir um . .

Fjårhags-

aætlunin.
Borga^ alls.

rd. sk. rd. sk.

i1,680. I> .1,284.751

400. 533.48
250. D 191.76

2,660. n 2,640. .

32. 6 33.72

911. 1,735.31

3,500. » 3,492.42.1

330. i 340. 4J

11,530. » 18,565.63

994. 994. »

22.317. 6 29,8U.28i
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Handan ab , .

10. gjald a brennivini o. fl.

11. tekjur af konungsjor&um

12. gjald uppiandvirbiseldra

jar&a o. fl

13. leigugjold

14. afffjaldafjor&unniBelgs-

holti 0. fl

15. 6vissar tekjur (hjer eru

taldar meS sektir eptir

hinum almennu hegn-

ingarlogum)

16. vextir af hjålparsjo&nuu]

3, gr. 1, Gjold uppi aiJ)ingiskostn.

2. onnur endurgjdid . . .

4. gr. Tillag ur rikissjo&num

Fjårhags-
åætluniii.

Borga& alls.

rd. sk.

22,317. 6

5,000 »

12,680. "

rd. sk.

29,811.28.]

2,533.28

13,425.73

245. .

183. »

175.58

633. .

74. » 59.11

1,500. .

100. »

6,200. »

2,007.15

49,006. •

444.54
34. »

6,350.54

1,635. 8
49,006.

^9,312.21 I04,ll8.i;6f

Athugasemd. Af {)vi', sem borgab er i raun og veru,

92,770 rd. 78 sk., eru 71,891 rd. 88 sk. greiddiri aBalfjehirzluna,

en 20,878 rd. 86 sk. i jarSabokarsjo&inn.

1874.

10. April

Utgjold.

6. gr. Utgjold, er snerta doms-
måiastjornina:

A. 1. laun embættismanna:
a) samkværat åætlaninai fyrir

reikningsårib 1872-73
23,323.32

b) samkvæmt åætlun-
inni fyrir reiknings-

årib 1871—72 3. »

23,326.32

2. vi&b6t, talin sam-
kvæmt logum 26. marz
1870. 9. gr 2,893.32

B. skrifstofui^e o. s. frv

Yfir um . .

Fjarhags-
åætlunin.

rd. sk.

26,219.64

3,800. »

30,019.64

Utborgab
alls.

rd. sk.

26,212.31

3,800, »

30,012.31
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1874.

10. April.

Handan ab . .

C. onnur litgjold

:

a) samkvæmt åætluninni fyrir

reikningsåric) 1872—83 3,829.32
b) samkvæmt åætlun-

inni fyrir reiknings-

årib 1871—72 .... 32.88

7. gr. Utgjold, er snerta kirkju-

og kennslustjornina

:

A. 1. laun embættism. 13,950.

2. vi&b6t, talineptir

logum 26. raarz 1870,
9. gr 1,900.

Fjårhags-
åætlunin.

rd. sk.

30,019.64

3,862.24

15,850. -

1,260. «

1,918.72

9,239. »

11,000. »

1,260. »

1,887.68

9,213. 4

10,419.92

6,000. « 5,957.94

B. fyrir umsj6n (vi& skolann) og

abstolaifje o. fl

C. onnur utgjold i })arfir and-
legu stjettarinnar

D. onnur utgjold i t)arfir hins

lær&a skola , .

8. gr. Eptirlaun

9. gr. Til ymislugra 6vissra lit-

gjalda, sem uppa kunna
a& koma

Til kostna&ar vib all)ing

1871 samkvæmt åætlun

fyrir reikningsårib 1871-

1872
10. gr. pa.h, sem umfram er . .

104,118.26^

rd. sk.

1. Åthugasemd. f jar&abokarsjoSnum 31. marzl872 24,994. 13

Tekiur y'ib iar&abokarsio&inn samkvæmt fjår-

hagsåætlun 20,878. 86

Oborgué gjold til jar&abokarsj. fyrir ari& 1871-72 4,751, »

Tekjur vié jar&abokarsjo&inn, sem eigi eru å

fjårhagsaætlun og å a& borga lit aptur . 112,464. 17

163,088. 20

Utgjold vi& jarBabokarsjobinn

samkvæmt flårhagsåætlun . . 60,837. 10

Utgjold vi&jarSabokarsjobinn, sem
eigi eru å fjårhagsaætlun og
sem ver?)a endurgoldin aptur 28,265. 45

89,102. 55

t jar&abokarsjoSnnm 31. marz 1872 73,985. 61

20,198.45

Utborgab.

rd. sk.

30,012.31

2,774.88

15,126.74

653.69

26,811.821
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2, Athugasemd. Åf utgjoldum samkvæmt fjarhagsaætlun, 1874
sem eru alls 77,306 rd. 40 sk., eru 16,469 rd. 30 sk. .

'

borgaBir lir a&alflehirzlunni, en fyrnefnd upphæ&, 60,837 ^^^^

rd. 10 sk., er borgub ur jar&abåkarsjébnum.
——-s^-^

Regnskabsoversigt over Islands Indtægter og

Udgifter i Regnskabsaaret fra den 1, April 1872 til

den 31. Marts 1873.

Indtægt.

§ 2. 1. Afgift af Arv og over-

dragne Ejendomme . . .

2. Gebyrer for Bevillinger

og Bestallinger

3. Rangskat
4. Syslernes Forpagtnings-

afgifter

5. Laugthingsskriverlon . .

6. Administrerede Mand-
talsbogsindtægter . . . .

7. Kongetiende

8. Laugmandstold

9. Afgifter af den islandske

Handel
Afgifter af Postdampsk.

10. Afgift af Brændevin ra. m.

11. Indtægter af det kongel.

Jordegods

12. Afdrag paa Kjobesummer
for solgtJordegodsm.nl.

13. Forpagtningsafgift . . . .

14. Afgifter af Jorden Belgs-

holt ra. ra

15. Tilfældige Indtægter (her-

under Boder efter almin-

delig Straffelov)

16. Renter af Reservefonden

§3.1. Refusion af Alrhingsorak.

2. Andre Tilbagebetalinger

§4. Tilskud fra Statskassen

Budgettet.
Samlet
Indtægt.

Rd. Sk. Rd. Sk.

1,680. i l,284.75i

400. i 533.48

250. lyl,7b

2.660. 2,640. »

32. 6

911 n 1,735.31

3.500 U 3,492. 42i
330. 340. 4i

11,560. » 18,565.63

994. 994. »

5,000. 2.533.28

12,680. 13,425.73

245. 175.58

183. 633. »

74. 59.11

1,500. 444.54
100. 34. »

6,200. 6,360.54
2,007.15 1,635. 8

49,006. » 49,006. »

99,31 2.-J1 104,118.261-

Ånm. Af den virkelige Indtægt 92,770 Rd. 78 Sk. har et
Belob af 71,891 Rd. 88 Sk. passeret Finanshovedkassen, medens
et Belob af 20,878 Rd. 86 Sk. har passeret Jordebogskassen.
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1874,

April. Udgift.

§ 6. Justitsministeriet vedk.

:

A. 1. LOnniDger

:

a) ifolge Overslaget for Regn-
skabsaaret 1872—73

23,323.32
b) ifolge Overslaget for Regn-

skabsaaret 1871—72
3. »

23,326.32

2. Tillæg beregnet

efter Lov af 26. Marts

1870 § 9 2,893.32

B. Kontorhold m. v

C. Andre Udgifter:

a) ifolge Overslaget for Regn-
skabsaaret 1872—73 3,829.32

b) if6lge Overslaget

for Regnskabsaaret

1871—72 32.88

§ 7. Kirke- og Undervisnings-

ministeriet vedkommende

:

A. 1. Lonninger . . . 13,950. •

2. Tillæs beregnet

efter Lov af 26. Marts

1870 § 9 1,900. »

B. Til Inspektion og Medhjælp

ra. ra

C. Andre Udgifter til Geistlig-

heden ,

D. Andre Udgifter til det lærde

Skolevæsen ....
§ 8. Pensioner . . .

§ 9. Til uforudsete og tilfældige

Udgifter ....
Udgifter i Anledning at

Althinget 1871 i Hen-
hold til Overslaget for

Regnskabsaaret 1871-72

§ 10. Overskud . . , # • « • *

Budgettet.

26,219.64

3,800. »

3,862.24

15,850. "

1,260. »

1,918.72

9,239. »

11,000. .

6,000. »

»

20,198.45

99,348.13

Udgift.

Kd. Sk.

26,212.31

3,800. o

2,774.88

15,126.74

1,260. »

1,887.68

9,213. 4
10,419.92

5,957.94

653.69
26,811.82i

104,1 18.26 J
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Ed. Sk. 1874.
Ånm. 1. Jordebogskassens Beholdn. d. 31. Marts 1872 24,994. 13^^-*-^—^

Budgetmæssige Indtægter ved Jordebogskassen 20,878. 86 10, April,
Indtægtsrestancer ved samme fra Aaret 1871-72 4,751. •

Versurindtægter ved samme . 112,464, 17

163,088. 20
Budgetmæssige Udgifter ved samme

60,837. 10
Versurudgifter ved samme .... 28,265. 45

89.102. 55

Jordebogskassens BeholdDing den 31. Marts
1873 73,985. 61

Anm. 2. Af de budgetmæssige Udgifter, der ialt udgjore 77 306
Kd, 40 Sk., har et Belob af 16,469 Rd. 30 Sk. passeret
Finanshovedkassen, medens det ovennævnte Belob af

60,837 Rd. 10 Sk. har passeret Jordebogskassen.

Justitsministeriets Skrivelse til Etatsraad, -^p'^^^-

Greneralkonsul H, A. Clausen, ang. Frdg. for Island

af 26. Februar 1872 om Afgift af Brændevin og

andre spirituose Drikkevarer. Xhaynd. 21. April

1874. — Isl. Kopib. 1874 Nr. 220. Tf&indi um stjornar-

målefni fslands III, S. 769-70.

I Anledning af det af Hr. Etatsraaden i Forening

med flere andre islandske Kjobmænd under 28. f. M.

hertil indgivne Andragende om, at den i Forordn, for

Island af 26. Febr. 1872 fastsatte Indforselsafgift af

Spirituosa raaa kunne erlægges med 3 Maaneders Ak-

cepter, sikrede ved Akkreditiver fra ansete Bankinsti-

tuter hersteds og betalbare paa Island, undlader man

ikke tjenstl. at melde, at Ministeriet er villigt til at

iraodekomme det fremsatte Onske paa den Maade, at

der indrommes DHrr. Tilladelse til mod Kaution af en

solid Bank her paa Pladsen at betale den omhandlede

Afgift med 3 Maaneders Solavexler, udstedte af Deres

Fuldmægtige paa vedkommende Handelspladser inden-

for Grænsen af et saadant Total-Belob, som vedkom-

mende Bank indestaar for, og betalbare i Island, med

Tillæg selvfolgelig af Diskonto, beregnet efter 4 pCt.

p. a., hvorhos det, naar vedkommende Kjobmand har
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1874. Etablissementer i forskjellige Jurisdiktioner i Island,

^'""^^^^JTj^ udtrykkelig for Justitsministeriet niaa opgives, til hvor

stort et Total-Belob Vexler agtes udstedte i hver af

disse Jurisdiktioner, for at det derefter Fornodne kan

tilkjendegives vedkommende Politimester.

19. Maj. Justitsministeriets Skrivelse til LandshOvdingen

over Island, ang. Forandring i Bekjendtgj oreise

3. Maj 1872 om Postvæsenet paa Island. Ehavn

den 19. Maj 1874. — Isl Kopib. 1874 Nr. 283.

Mindi um stjornarmålefni tslands III, S. 770—71.

I behgl. Skriv, af 31. Januar d. A. har Hr. Landsh.

andraget, at De, da Regnskaberne fra Postexpeditorerne

for den 7. og tildels den 6. Reise i 1873 ikke vare

indtrufne inden Januar Maaneds Udgang, og ikke kunde

indtræffe for Marts Maaned, og da Generalafregningen

med det danske Postvæsen for afvigte Aar heller ikke kunde

ventes for i Marts Maaned, efter Postmesterens Anmod-

ning har givet ham Frist indtil 31. Marts d. A. med at

aflægge Regnskab for det islandske Postvæsen for af-

vigte Aar, som han ifolge Bekjendtgjorelse om Post-

væsenet af 3. Maj 1872 § 1 skulde have aflagt inden

31. Januar d. A. — Idet De anholder om Ministeriets

Approbation herpaa, bemærker De, at det fremdeles

hvert Aar vil finde Sted, at hverken Regnskaberne for

den sidste Posttur eller det danske Postvæsens Afreg-

ning for det afvigte Aar vil kunne indtræfi^e for end i

Marts Maaned, og De henstiller derfor, enten at der

maa blive truff'en en Forandring med Hensyn til den i

ommeldte Bekjendtgjorelse §1 fastsatte Frist for Post-

regnskabets Aflæggelse og Indsendelse, saaledes at

denne Frist fremtidig bestemmes til Udgangen af Marts

Maaned hvert Aar, eller at det udtrykkelig maa be-

stemmes, at det aarlige Postregnskab ikkun skal om-

fatte de Indtægter og Udgifter, der inden Regnskabs-
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aarets Udlob virkelig ere oppebaarne og udbetalte af 1874»

Postkontoret i Reykjavik. ^l^^^M^
Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet tillader, at den for det omhandlede Regn-

skabs Aflæggelse fastsatte Frist for Fremtiden bestem-

mes til Udgangen af Marts Maaned hvert Aar, og at

<ien af Hr. Landsh. for iaar i bemeldte Henseende

trufne Overenskomst bifaldes.

Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen 19. Maj,

oYer Island, ang. en den tidligereDomkirke i Skålholt

tilhorende Kalk og Patina. Khavn den 19. Maj

1874. — IsL Kopib. 1874 Nr. 286. Tl&indi nm stjornar-

malefni fslands III, S. 771-72.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Biskoppen

over Island anholder om, at der for Reykjavik Dom-

kirke maa erhverves en den tidligere Domkirke i Skål-

holt tilhorende forgyldt og emailleret Solv-Kalk og en

Solv-Patina, der have et ikke ringe Værd paa Grund

af deres Ælde og Arbeidets fortrinlige Beskaflfenbed,

og som af Skålholt Kirkes Ejere ere tilbudte Dom-
kirken for Solvets Værdi, foruden Erstatning for Ar-

bejdet ved Udforeisen af en ny Kalk og Patina til

Skålholt, der tilsammen udgjore 103 Rd., har Hr,

Landsh., næst at berore, at den omhandlede Kalks

Istandsættelse vilde medfore en Udgift af 8 Rd., i

behgl. Skriv, af 14. Marts sidsti. indstillet, at de om-

handlede Gjenstande maa anskaffes af Domkirkens

Midler i indeværende Aar.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Hr, Landsh.'s Indstilling herved bifaldes.

XXI, B, 53



834 Åabent Brev ang Valg af Medlemmer til Ålthinget,

1874. Aabent Brev ang. Udskrivning af et almindeligt

^^l^ Valg af ffledlemmer til Ålthinget. Ehavn den

20. Maj 1874. — Isl. Forest. og Resol. Prot. 1874 Nr.21.

Lovtidende for Kgr. Danmark 1874, Tillæget S. 33; Algreen-

Ussings Lovsaml. 1874 S. 258; Ti&indi um stjornarmålefni Is-

lands III, S. 772.

Opi5 brjef um a& almennar kosningar til alfiingis

skuli frara fara.

Vjer Christian hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt;

Åh Vjer samkværat hinni 4. akvor&un um stundarsakir

i stjornarskrå um hin sjerstaklegu målefni Islands, 5,

januar
J).

å., hofum åkve()ib, aB almennar kosningar til

alj)ingis skuli fram fara å hausti koraanda.

Fyrir J)vi bj6feum Vjer hjermeB og skipum allra-

mildilegast fyrir, a& a nefndura tima skuli haldnar al-

mennar kosningar til all)ingis samkvæmt t)vi, sem fyrir

er mælt i 1. akvor^)un um stundarsakir i tje&ri stjorn-

arskrå.

Eptir ^essu eiga allir hluta&eigendur sjer jDegnlega

ab heg&a. — Gefi& å Amaliuborg, 20. dag maim. 1874.

Aabent Brev angaaende Udskrivning af et al-

mindeligt Valg af Medlemmer til Ålthinget,

Vi Christian den Niende &c. G. V.: At Vi i

Henhold til den Forfatningslov for Islands særlige An-

liggender af 5. Januar d. A. vedfojede 4de midF^tidige

Bestemmelse have besluttet, at der i indeværende Aars

Efteraar skal foretages et almindeligt Valg til Ålthinget.

Thi byde og befale Vi herved allern., at der til

det nævnte Tidspunkt bliver at afholde et almindeligt

Valg af Medlemmer til Ålthinget overensstemmende

med de i den 1ste midlertidige Bestemmelse i bemeldte

Forfatningslov foreskrevne Regler.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund, have

at rette. Givet paa Amalienborg den 20. Maj 1874.
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Kirke- og Dndemsningsministeriets Skrivelse

til Landshovdingen over Island, mg. Refusion af

Udgifter i Anledning af Udtægtsforretning over

en Præstegaard m. v. Khavn den 22. Maj 1874. —
Isl. Kopib. 1874 Nr. 299. TiSindi [um stjornarmalefni fslands

III, S. 773-74.

Ved at fremsende et af Erklæring fra Biskop-

pen ledsaget Andragende, hvori Provst i Bar&astrandar

Syssel O. E. Johnsen anholder om, at der af det til

uforudsete Udgifter for indeværende Aar bestemte Belob

maa bevilges ham en billig Godtgjorelse for de Ud-

gifter, han har havt i Anledning af en Udtægtsforret-

ning, som han i afvigte Sommer har afholdt i Over-

ensstemmelse med Frdg. af 24. Juli 1789 over Præste-

gaard og Kirke i Selardalur Præstekaid, har Hr.

Landsh. i en til Justitsministeriet stilet, men derfra

hertil oversendt Skrivelse af 21. Novbr. sidsti. henstillet

Sagen til Ministeriets Afgjorelse, idet De i Forbindelse

dermed har indstillet, at der i Betragtning af, at den

Godtgjorelse, der i slige Tilfælde er hjemlet Provsterne

i bemeldte Forordnings § 6 for havte Udgifter, i alt

Fald nuomstunder ikke staar i noget rimeligt Forhold

til disse, naar Forretningen skal afholdes i fjærntlig-

gende Sogne, maa blive forelagt det næste sammen-

trædende Ålthing Udkast til en Forordning ang. en

Forandring i den nævnte Paragraf, enten saaledes, at

Provsterne erholde de med deres Reiser i ommeldte

Anledning forbundne Udgifter erstattede efter billig

Regning i Analogi med Sportelreglement af 10. Sept.

1830 § 16, eller saaledes, at der fastsættes et bestemt

Belob til Erstatning for hver Dags Reise, f. Ex. 2 Rd.

pr. Dag, som Reisen til og Tilbagereisen fra Forret-

ningsstedet varer. Fremdeles har De henstillet, om

der ikke ved samme Leilighed maatte være Anledning

til at soge den Syns- og Skjonsraændene i den om-

handlede Paragraf tillagte Godtgjorelse af 12 Sk. daglig

53*
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1874. til hver forhojet til 1 Rd. lil hver, da dette er den

^'^'^^^sædvanlige Dagion i Landdistrikterne i Island.

Næst i denne Anledning til behgl. Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse tjenstl. at melde, at Ministeriet

savner Hjemmel til at lade den af Provst Johnsen an-

sogte Godtgjorelse afholde af Landskassen, skulde man,

da man med Hr. Landsh. er enig i, at der er Grund

til at soge Forholdet med Hensyn til Betalingen baade

til Provsterne og Synsmændene reguleret i den af Dem
angivne Retning, for Provsternes Vedkommende navnlig

saaledes, at der foruden Godtgj5reIse af Reiseudgifter

efter Reglerne i ovennævnte Sportelreglement tilstaas

dem passende Dagpenge under Hen- og Tilbagereisen,

lige tjenstl. have Dem anmodet om efter forud ind-

hentet nærmere Erklæring fra Biskoppen behgl. at ville

udarbeide og hertil indsende det i saa Henseende for-

nodne Forslag, idet man ikke undlader at bemærke,

at der under ingen Omstændigheder kan være Sporgs-

maal om at tilstaa Provsterne Betaling af det Offent-

lige for de i Slutningen af Biskoppens Skrivelse om-

meldte Forretninger.

22. Maj. Bekjendtgjorelse om Indretning af en Tillægs-

examen i dobbelt Retning for Erhvervelse af

akademisk Borgerret ved Kjobenhavns Universitet

uden Afgangsexamen ved de lærde Skoler. Khavn

den 22. Maj 1874. — Lovtidende for Kgr. Danmark 1874

S. 192-94; Algreen-DssiDgs Lovsaml. 1874 S. 258-61.

26. Maj. Jnstitsministeriets Skrivelse til LandshOvdingen

over Island, ang. Forstaaelsen af kgl Resolution

af 25. Septbr. 1816^) om Lon for de konstituerede

*) se Lovsaml. for Island VIL S. 622—23.
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Dommere i Landsoverretten i Island. Khavn den 1874.

26. Maj 1874, — Isl. Kopib. 1874 Nr. 300. Ti&indi nm ^^^[^^
stjornarraalefni fslands III, S. 775-76.

I behgL Skriv, af ll.Febr. sidsti. har Hr. Landsh.

andraget, at De, efter at samtlige Medlemmer af den

islandske Landsoverret i August Maaned f. Å. havde

veget deres Sæde i 2 Sager, som forhenv. Assessor

B. Sveinsson havde indanket for Overretten, og som i

1. Instans havde været anlagte imod ham henholdsvis

af Justitiarius Jonasson og Assessor Stephensen i An-

ledning af Injurier i et trykt Skrift, unaer 29. s. M.

konstituerede Amtmand Thorberg, Kancelliraad Thor-

steinsson og Sekretær Johnsen til at beklæde Lands-

overretten ved de nævnte Sagers Behandling. Da de

af Sveinsson udtagne Appelstævninger i begge de om-

handlede Sager skulde falde i Rette den 8. Sept. næst-

efter, og Appellanten ikke gav Mode, optoges de begge

til Doms og afvistes under 22. s. M. Da imidlertid

Sveinsson allerede forinden havde begjært sig Appel-

stævning udfærdiget, var den Sættedommerne meddelte

Konstitution under 12. s. M. af Dem bleven extenderet

til at omfatte alle de Sager, der maatte indbringes for

Overretten til Appel af de ommeldte Injuriesogsmaal,

og i Henhold hertil paadomte den konstituerede Overret

under 17. Novbr. næstefter de paany anlagte Appel-

sager. Sættedommerne indgav derpaa Begjæring om
tver at faa anvist det i allerh. Resol. 25. Sept. 1816

omhandlede Honorar af 10 Rd. for hver af de 4 Sager,

der have foreligget, eftersom Resolutionen ikke gjor

nogen Forskjel paa, om vedkommende Sag paakjendes

med Hensyn til Form eller Realitet.

Hr. Landsh. var imidlertid af den Formening, at

det var tvivlsomt, om der med Rette kunde tilstaas dem

det omspurgte Honorar for mere end 2 Sager, da Re-

solutionen af 1816 som en anomal Bestemmelse ikke

bor gives en videregaaende Anvendelse end Forholdets
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1874. Natur i det konkrete Tilfælde nodvendiggjor, men ingen

^""^J^T^Nodvendighed synes at foreligge til at give Honorar

for 4 Sager, da Overretten dog i Virkeligheden ikke

har behandlet fiere eller andre Sager end Appellen af

2 Underretsdomme, hvortil kommer, at disse Sagers

Behandling ikke har været vidtloftig, og at begge Sager

baade med Hensyn til Procedure og Paadommelse have

været aldeles énsartede. De har derfor kun anvist

Sættedommerne hver 20 Rd. for 2 Sager, og iovrigt

ifolge deres Begjæring indstillet Sporgsmaalet, om der

kan tilkomme dem mere, til Justitsministeriet, idet De

ved samme Leilighed har henstillet, om der ikke kunde

være Anledning til at soge Bestemmelsen i Resolutionen

af 1816 ophævet.

Foranlediget heraf skulde man ikke undlade til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl.

at melde, at man vel ikke skjonner rettere end at der

i nærværende Tilfælde i Virkeligheden foreligger 4

Sager, men at Ministeriet ikke finder Anledning til at

gjore nogen Forandring i den af Hr. Landsh. i Sagen

afgivne Resolution, eftersom Resolutionen af 1816 ikke

giver vedkommende Konstituerede nogen Ret til for

hver Sag at erholde Honorar, men kun bemyndiger

Stiftamtet til at tilstaa dem et saadant.

Naar Resolutionen opfattes paa denne Maade, vil

der efter Ministeriets Skjon heller ikke- være tilstræk-

kelig Grund til at soge samme ophævet, og det saa

meget mindre, som den, henset til dens Anledning,

vistnok maa komme til Anvendelse, naar Andre end

Embedsmænd konstitueres.

26. Maj. Justitsministeriets Skriyelse til Landshovdingen

over Island, angaaende allerund. Takadresser til

H. M. Kongen i Anledning af Forfatningslovens

Emanation. KjObenhavn den 26. Maj 1874, —
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Isl. Kopib. 1874 Nr. 300 b. røindi nm Btjornarmålefni fslands

111, S. 776-^77; Ministerialtid. for Danmark 1874 B, S.265-G6

(hvor tillige Adresserne findes optagne i danske Oversættelser).

Med Skrivelser af 2. og 6. d. M. har Hr. Landsh.

fremsendt 2de allerund. Takadresser til H. M. Kongen

i Anledning af Forfatningsloven for Islands særlige

Anliggender af 5. Januar d, A-, nemlig dels fra de i

Reykjavik og nærmeste Omegn bosatte Althingsmænd

og Suppleanter samt Embedsmænd og Borgere i den

nævnte By, dels fra Beboerne af Gullbringu Syssels

sydligste Del, hvilke Adresser jeg den i 6. d. M. har

havt den Ære at overrække og oplæse for Hans Majestæt.

Det behagede Allerhojstsamme at paalægge mig

igjennem Hr. Landsh. at bringe det Svar til Adressernes

Underskrivere, at ligesom det havde været Ham en

Tilfredsstillelse og Glæde at modtage Udtalelser af de

loyale Folelser, hvorom . disse Adresser bære Vidnes-

byrd, saaledes nærer han den sikre Fortrostning, at

den Forfatning, som Han i fuld Tillid til sine kjære

islænderes trofaste Frihedssind har givet Island, netop

i Kraft af disse Folelser, som Han stoler paa ere al-

. mindelige i Island, skal blive til Velsignelse og aabne

en ny Fremtid for dette.

Hans Majestæt tilfojede, at som det særlig havde

været ham kjært at kunne knytte den nye Forfatning

til Islands Tusindaars Fest, saaledes var det Hans

Onske og Haab, fursaavidt ikke andre Regjeringspligter

maatte lægge Hindringer i Vejen derfor, at gjæste Is-

land i den forestaaende Sommer for personlig at dele

dets Folkeglæde ved Fortidens Minder og Fremtidens

Forhaabninger.

1874.

26. Maj,

BekjendtgjSrelse for Island om Tidspanktet 6. jnni

for Indforelsen af den nye Regningsenhed efter

MSntloven af 23. Maj 1873. Khavn deii 6. Juni

1874. — Lovtid. for Kgr. Danmark 1874, Tillæget S. 34;
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1874. Algreen-Ussings Lovsaml. 1874 S. 307; TiSindi nm stjornar-

' målefni fslands III, S. 779.

6. Juni.

Auglysing fyrir Island um, fra hva&a dma hin

nf]ai reikningseining, eptir peningalogunuin 23. mai 1873,

skuH i gildi leidd.

Samkvæmt peningalogunum 23. mai 1873, 17. gr.

hefir hans hatign konunginum {)6knazt meb allrahæstum

urskurbi 20. f. in. allramildilegast ab åkvarba, ab hin

n^ja reikningseining, sem åkvebin er raeb tjebum logum,

åsamt skipting hennar skuli i gildi leidd fra 1. januar

1875.

jietta skal hjermeb gefib almenningi til vitundar. —
I fjårhagsstj6rninnij 6. dag jiinim. 1874.

B ekj en dtgj oreise for Island oin Tidspunktet

for Indforeisen af den nye Regningsenhed efter Mont-

loven af 23. Maj 1873.

I Henhold til Montloven af 23. Maj 1873 § 17

har det ved allerh. Resolution af 20. f. M. behaget

H. M. Kongen allern. at bestemme, at den ved be-

meldte Lov fastsatte nye Regningsenhed med dens

'

Inddeling indfores fra den 1. Januar 1875.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Finansministeriet den 6. Juni

1874.

6. Juni. Bekjendtgj oreise for Island mg. Præget af

1-, 2-, 5-, 10- og 25-Orestykker, som udmSntes

i Henhold til Montloven af 23. Maj 1873. Xhavn

deu 6, Jtini 1874. — Lovtid. for Kgr. Danmark 1874,

Tillæget S. 34; Algreen-Ussings Lovsaml. 1874 S. 307; røindi

um stjornarmålefni fslands III, S. 780.

Auglysing fyrir Island um moti?) a eins eyris-,

tveggja-, fimm-, tiu- og tuttuguogfimmaura-peningura
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})eini, sem slegoir ver&a samkvæmt peningalogunum 1874.

23. mai f. å. 6. Juni.

Meb allrahæstum urskur&um 26. n6vbr. f. a, 27.

januar, 26. februar og 22. mai {). å. hefir hans håtign

kouunginum J)6knazt ailraraildilegast a& åkve&a, a& små-

peningar })eir, sem hjer ver^ia taldir, skuli samkvæmt

peningalogunum 23. mai f. å. slegnir meb m6ti l}vi,

sem hjer segir:

Eins eyris-, tveggja- og fimaura-pen-
ingar lir kopar:

Å aShverfuna skal setja fangamark hans håtignar

konungsins me& krénu yfir og ne&an undir J)ab peninga-

merkib, år |)a&, er peningurinn er mota&ur, og upphafs-

stafina å nafni peningasmi&ju-forstjorans, og å £rå-

hverfuna verB peningsins — »1 Ore«, •2 Ore«,

«»5 Ore« — og umhverfis hofrung, er tåknar sj6farir,

og kornax å stråi, er tåknar akuryrkju.

Tiu- og tuttuguogfimmaura-peningar ur

silfri:

Å a&hverfuna skal setja brj6stmynd hans hå-

tignar konungsins og umhverfis åskriptina »Christian

IX, Konge af Danmark«, og ne&an undir myndina

peningamerkib, år l^ab, er peningurinn er m6taBur og

upphafsstafina å nafni peningasmi&ju-forstjorans, og å

fråhverfuna: i mitjuna ])i tolu, er segir til verbs å

peningnum — anna&hvort »10 Ore« e&a i»25 Ore«,

pannig ab orh'ih »Ore« standi fyrir ne&an tolana—, til

hli&anna hofrung og kornax å stråi og fyrir ofan stjornu,

|)etta skal hjermeb gefi& almenningi til vitundar. —
I fjårhagsstjorniuni, 6. dag jiinim, 1874.

Bekjendt g j oreise for Island ang. Præget for

de 1-, 2-, 5-, 10- og 25-Orestykker, som udmontes

i Henhold til Montloven af 23. Maj f. A.

Ved allerh. Resolution af 26, Novbr. f. A. samt

27. Januar, 26. Februar og 22. Maj d, A. har det be-
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1874. haget H. M. Kongen allern. at bestemme, at efter-

"^"^^r^nævnte Skillemonter i Henhold til Montloven af 23.

Maj f. A. skulle udmontes med folgende Præg:

1-, 2- og 5-Orestykker i Bronce:

Paa Adversen anbringes H. M. Kongens Navne-

chiffer med Krone over samt under dette Montmærket,

Udmontningsaaret og Begyndelsesbogstaverne af Mont-

mesterens Navn, og paa Reversen Angivelse af
•*

Montens Værdi — »1 Ore«, ^20re», »5 Ore« — om-

given af en Delfin som Søfartens og et Kornax med

Straa som Agerdyrkningens Symbol.

10- og 25- Ores tyk ker i Solv:

Paa Adversen anbringes H. M. Kongens Bryst-

billede, omgivet af Indskriften; o Christian IX, Konge

af Danmark", samt under Billedet Montmærket, Ud-

montningsaaret og Begyndelsesbogstaverne af Mont-

mesterens Navn, og paa Reversen: i Midten Tallet,

der angiver Montens Værdi, — altsaa henholdsvis »10

Ore« og w25 Orew, saaledes at Benævnelsen •Ore«

staar under Tallet, — paa Siderne en Delfin og et

Kornax med Straa samt foroven en Stjerne.

Dette kundgjores herved til almindelig Efterret-

ning. — Finansministeriet den 6. Juni 1874.

fe

19. Juni. BekjendtgjSrelse ang. Udfærdigelsen af Stats-

obligationer i Kronemont og med Renteterminer

til 11. Marts og 11. Septbr. m. m.^) Khavn den

19. Juni 1874. (Finansministeriet). — Lovtidende for Kgr.

Danmark 1874 S. 220; Algreen-Ussings Lovs. 1874 S.^J23-24.

I Henhold til Lov af 28. Februar 1874 om Be-

myndigelse til at udstede Statsobligationer med Rente-

^) jfr. Bekjendtgj. 24. Novbr. s. A. i Lovtid. for Kgr. Danmark

1874 S. 348—49; Algreen-Ussings Lovs. 1874 S. 487-89.
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terminer til IL Marts og 11. Septbr. saavel som til 1874.

Montloven af 23. Maj 1873 bekjendtgjores herved 19. Juni.

Folgende:

1. Fra den 1. Januar 1875 vil Finansministeriet

ved Uddragninger af Indskrivningsbogen og ved Om-
bytninger af ældre uopsigelige Statsforskrivninger i

Reglen ikkun udgive nye uopsigelige 4 pCts. Stats-

obligationer lydende paa 5000, 2000, 1000, 500, 400

eller 2G0 Kroner med Koupons, ligesom og de Indskriv-

ningsbeviser, der fra den Tid udstedes, ville Jyde paa

Kronemont. Efter Vedkommendes "Valg kan der er-

holdes Kouponsobiigationer eller Indskrivningsbeviser

med Rentebetaling enten til 11. Juni og 11. Decbr.

eller til 11, Marts og 11. Septbr. Ved Overgangen

fra den ene til den anden af disse to Slags Rente-

terminer godtgjores Vi Aars Renter ved Fjerdingaarets

Udlob.

2. Kronemont-Obligationer med Rentebetaling til

11. Marts og 11. Septbr. kunne af dem, der maatte

onske det, fra den 1. Septbr. d. A. erholdes i Stats-

gjældskontoret ved Uddragninger af Indskrivnings-

bogen eller ved Ombytninger, De nye Obligationer

udleveres saavidt muligt strax, naar Begjæring frem-

sættes.

3. Om Bytning af Rigsmont-Obligationer mod

Kronemont-Obligationer med Rentebetaling til 11. Juni

og 11. Decbr. efter den 1. Januar 1875 vil kunne ske

strax i Statsgjældskontoret, maa bero paa, hvorvidt

Statskassens Beholdning i Kronemont-Obligationer til

enhver Tid tillader det.

4. Til Indskrivning i Kronemont med Rentebe-

taling til 11. Marts og 11. Septbr. kan Indlevering

allerede nu finde Sted.

5. lovrigt forblive de hidtil gjældende Regler

saavel om Indskrivningsvæsenet som om Ombytningerne

uforandrede.
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1874. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

2. Juli. over Island, ang. Indsættelse af 3 Kvilder paa en

Klosterjord m. v. Khavn den 2. Juli 1874. —
Isl. Kopib. 1874 Nr. 400. Ti&indi um stjornarmålefni fslands

UI, S. 784-85.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Amt-

manden over Islands Nord- og Ostamt, Christjansson

indstiller, at der maa indsættes 3 Kvilder paa den

under Reynista&ur Klostergods horende Jord Hjalta-

sta&ir, og at et tilsvarende Antal Kvilder maa inddrages

paa 5 andre under samme Ombud horende Jorder, har

Hr. Landsh, i behgl. Skriv, af 16. April d. A. ind-

stillet, at Kyilderne anskaffes ved Kjob, da de hertil

medgaaende Penge forrentes med c. lOpCt., hvorimod

De har forment, at Sporgsmaalet om Kvildernes Ind-

dragning paa de andre Jorder ikke bor tages under

Afgjorelse, for de nuværende Bygselkontrakter udlobe,

hvorhos De dog, da det maa anses for uheldigt, at

Kvilder udstykkes i mindre Dele end V2 Kviide, har

henstillet, om der paa 2 af de nævnte Jorder, nemlig

Kjartansstabakot og |)rora, maa nedlægges henholdsvis

2 og 1 Malkefaar, hvorved der paa disse Jorder vilde

blive henholdsvis 1 og 1^/2 Kviide.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning tjenstl. melde, at Ministeriet bifalder, at der an-

skaffes 3 Kvilder paa Hjaltastafeir ved Indkjob for

Godskassens Regning, hvorhos tilfojes, at man vel er

enig med Hr. Landsh. i, at Kvilder ikke bor udstykkes

i mindre Dele end Va Kviide, men at Forandring i de

bestaaende Forhold dog rettest forst bor foretages ved

indtrædende Bygselledighed.

3. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, ang. Konfirmation paa Fundats for

Johannes Kristjånsson's Understfittelsesfond for
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fattige lærvillige Landbrugselever i Helgastaflir, 1874.

Busavik og Ljosavatn Repper. Khavn den 3. Juli ^"sTjoil

1874. — Isl. Kopib. 1874 Nr. 405. Tilinåi um stjornar-

målefni fslands III, S. 785—87. Sfcjornartf^indi fyrir fsland

(Regjeringstidende for Island) 1875, B S. 23—24, hvor selve

Fundatsen er optagen-

Justitsministeriets Skrivelse til Indenrigsmini- 3. Juli.

steriet, angaaende Omskrivning til Kronemont af

Tasterne i Bekjendtgj oreise af 26. Septbr. 1872

ang. det gjensidige Forhold mellem det almindelige

danske og det særlige islandske Postvæsen. Khavn

den 3. Juli 1874. — Isl. Kopib. 1874 Nr. 406. Tit)-

indi um stjornarmålefni fslands III, S. 788.

I Anledning af Indenrigsministeriets behgl. Skriv,

af 26. £. M s
hvori foreslaas, at de i Bekjendtgj. 26.

Sept. 1872 om det gjensidige Forhold mellem det al-

mindelige danske og det særlige islandske Postvæsen

angivne Taxter paa den nærmere angivne Maade om-

skrives til Kronemont i Henhold til Montloven af 23.

Maj 1873 1), undlader man ikke tjenstl. at meddele, at

^) De foreslaaede Omskrivninger ere:

at i § 5 50 Rd. omsættes til 100 Kr.

100 - — - 200 ~
- § 6 8 Sk. - - 16 Ore.

16 - - - 38 -
24 — — _ 50 —

- § 7 8 Sk- — - 16 Ore.

12 - — — 25 —
- § 8 8 Sk. - — 16 Ore.

10 Rd. — — 20 Kr.
- § 9 12 Sk. - - 25 Ore.

100 Rd. - - 200 Kr.

- § 10 12 Sk. — — 25 Ore.

4 _ _ _ 8 -
16 _ _ _ 33 -
100 Rd. — — 200 Kr.

- § 12 8 Sk. - - 16 Ore.

15 Rd. — — 30 Kr,

32 Sk, — — 66 Ore.
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1874, Justitsministeriet ikke for sit Vedkommende finder

^^Jnli^
Noget herimod at erindre,

6. Juli. Kirte- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til LandshoYdingen over Island, ang. Mageskifte

af 2 Jorder. Kjobenhavn den 6. Juli 1874. —
Isl. Kopib. 1874 Nr. 412.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets efter Mod-
tagelsen af Hr. Landsh/s behgl. Skriv, af 23. April

d. A. derom allerund, nedlagt Forestilling har det be-

haget H. M. Kongen under 2. d. M. allern. at bifalde,

at den Borg Præstekald tilhorende Mensaljord, Stangar-

holt i Borg Rep i M^ra Syssel inden Islands Vestamt

raaa overdrages til den nuværende Fæster Gu&mundur

Gu&mundssoD i Mageskifte mod Jorden Kårasta&ir i

samme Rep, saaledes at der af den forstnævnte Jord

efter Mageskiftet svares Tiende og andre Afgifter til

det Offentlige, som hvile paa Bondejord, medens den

sidstnævnte Jord med Hensyn til Afgiftspligt stilles

lige med andre Kirkejorder.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Landsh. til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse.

6. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, ang. Sporgsmaal om Bevilgelsen af

Gageforskud til Embedsmænd. Kliavn den 6. Juli

1874. — Isl. Kopib. 1874 Nr. 420.

Ved at meddele, at De under Forbehold af Mini-

steriets Samtykke har tilstaaet forhenværende Adjunkt,

nu Overlærer ved Reykjavik lærde Skole, H. K. Fri&-

riksson, et Gageforskud af 200 Rd., der vil være at

afdrage med 1/24 maanedlig i Lobet af 2 Aar, har Hr.

Landsh. i behgl. Skriv, af 10. f. M. forespurgt, hvor-

vidt De i Henhold til Landshdvdings-Instrux af 29. Juni
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1872 § 19 har Myndighed til paa egen Haand at af- 1874.

gjore saadanne Sager, idet De derhos eventuelt ^^^^"^g^^j^

anholdt om Ministeriets Approbation paa den trufne

Foranstaltning.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at den omspurgte Myndighed

ikke kan antages at tilkomme Landshovdingen, idet

efter bemeldte Instrux § 3 Regnskabs- og Budgets-

Sager — hvortil Sager om Gageforskud maa hen-

regnes — ere forbeholdte Ministeriets Afgjorelse, og

Instruxens § 19 derhos udtrykkelig nægter Landsh.

Kompetence til at afgjore saadanne Sager, dermedfore

Udgifter for Landskassen udover de aarlige Belob,

hvorover han ifolge § 9, jfr. § 17, har Raadighed,

hvad Tilstaaelsen af Gageforskud jo gjor, idet samme

medforer direkte en forelobig og eventuelt en endelig

Udgift for Landskassen. Hvad derhos den stedfundne

Udbetaling af det ommeldte Gageforskud angaar, und-

lader Ministeriet ikke lige tjenstl. at meddele, at Plak.

31. Maj 1855 § 5 (jfr. Lov 30. Juni 1850) altid er

bleven forstaaet saaledes, at Gageforskud kun kan til-

staas, naar Gagen i Forbindelse med Lonnings-
tillæg ikke overstiger 1000 Rd., men at Ministeriet

desuagtet efter Omstændighederne ikke har troet at

burde nægte den begjærte Approbation i nærværende

Tilfælde.

BekjendtgjSrelse ang. Oprettelsen af et Mini- i4. juii.

sterium for Island og Fordelingen af de under det

hidtilværende islandske Departement henhorende

Forretninger m.v. Khavn den 14. Juli 1874. —
Lovtidende for Kgr. Danmark 1874 S. 223—24; jfr. Ministerialtid.

for Danmark 1874 B, S. 409; Algreen-Ussings Lovsaml. 1874

S. 329—30; Ti&indi um stjornarmålefni fslands III, S. 789-90;

Stjornarti&indi fyrir fsland (Eegjeringstidende for Island) 1874

A, S. 3-4.
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1874. AugKs.ing um ab stofnab skuli stj6rnarråb fyrir

14. Juli. Island og hveruig skipta skuli mhur storfum peim, sem

hin islenzka stjornardeiid, er hingab til hefir verib, hefir

haft å hendi.

Me& allrahæstura urskuriti, dagsettum i dag, hefir

hans håtign kouuDginum l)6kDazt allramildilegast ab

skipa svo fyrir:

1) ab stofna skuli fra 1. ågust
J).

å. sjerstakt

stjornarrab fyrir Island, samkvæmt stj6rnarskrå ura hin

sjerstaklegu målefni Islands, 5- januar 1874, 2. og

62. gr.;

2) ab oli })au mål, vibvikjandi Islandi, sera hingab

til hafa verib afgreidd i hinni islenzku stj6rnardeild,

er heyrir undir domsmålastjornina og ab l)vi leyti, er

snertir kirkju- og skélauiål, undir kirkju- og kennslu-

stj6rnina, skuli fra 1, ågiist {>. å. logb undir stj6rnar-

råbib fyrir Island, l)annig ab oli sjerstakleg islenzk

målefni verbi eptirleibis afgreidd i {)essu stjornarråbi,

ab undantekinni endurskobun islenzkra reikninga, sera

1, reikningastj6rnardeild fjårhagsstjornarinnar skal hafa

å hendi fyrst ura sinn eins og hingab til;

3) ab færeysku målin, sem hingab til hafa verib

afgreidd i hinni islenzku stj6rnardeild, skuli logb undir

2. stjornardeiid d6msmålastj6rnarinnar, ab undanteknum

færeyskura kirkju- og skolamålum, sem skulu logb undir

kirkju- og kennslustj6rnina.

I fyrirsæti råbgjafanna 14. dag jiilim. 1874.

AHrahæsti urskurbur um ab skipabur sjeråb-

gjafi fyrir fsland.

16. dag julim, 1874 hefir hans håtign konunginum

})oknazt allramildilegast ab skipa démsmålaråbgjafa i

Christian Sophus Klein, til J)ess einnig ab vera råb-

gjafa fyrir Island frå 1. ågiist s, å.
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Bekjendtgjorelse angaaende Oprettelsen af et 1874.

Ministerium for Island og Fordelingen af de under det 14. Juli,

hidtilværende islandske Departement henhorende For-

retninger,

Ved allerh. Resolution af Dags Dato har det allern.

behaget H. M, Kongen at befale:

1) at der, i Overensstemmelse med Forfatningslov

for Islands særlige Anliggender af 5, Januar 1874

§§ ^ og 62, fra den 1. August d. A. oprettea et sær*

ligt Ministerium for Island;

2) at alle de Island vedkommende Sager, som

hidtil ere blevne behandlede af det under Justitsmini-

steriet og, forsaavidt angaar Kirke- og Skolesager, under

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet hen-

horende islandske Departement, fra den 1. Aug. d. A.

henlægges under Ministeriet for Island, saaledes at for

Fremtiden alle særlige islandske Sager behandles i

dette Ministerium, med Undtagelse af Revisionen af de

islandske Regnskaber, der forelobig vedbliver at hen-

hore under Finansministeriets 1ste Revisionsdeparte-

ment;

3) at de af det islandske Departement hidtil be-

handlede færoiske Sager henlægges under Justitsmini-

steriets 2det Departement, dog med Undtagelse af de

færoiske Kirke- og Skolesager, der henlægges under

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Konseilspræsidiet, den 14. Juli 1874.

Allerhojeste Resolution om Udnævnelsen af

en Minister for Island.

Under 16. Juli 1874 har det allern. behaget H.M.

^
Kongen at udnævne Justitsminister Christian Sophus

Klein til tillige at være Minister for Island fra den

\ 1* August s, A. at regne.

XXI. B. 54
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1874 Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

?J:J^over Island, ang., at der fra 1. August 1874 skal

udgives en Regjeringstidende for Island, m. m.

Kliavn den 17. Juli 1874. — isi. Kopib. 1874 Nr. 434.

Ti?)indi nm stjornarmålefni Islands III, S. 790—92. Stjornar-

tifcindi fjrir fsland (Regjeringstidende for Island) 1874 S. 1—2.

Paa Justitsministeriets efter Modtagelsen af Hr.

Låndsh.'s behgl. Skriv, af 4. Maj sidstL derom nedlagte

allerund. Forestilling har det under 13. d. M. behaget

H. M. Kongen allern. at bifalde:

at der fra 1. August næstkommende udgives en

Regjeringstidende for Island, og

at de for indeværende Aar hertil fornodne Ud-

gifter af c. 240 Rd. maa afholdes af den islandske

Landskasse, saaledes at de i det under 31. Oktbr. f. A.

allerh. approberede Overslag over Islands Indtægter og

Udgifter for 1874 § 6 opforte Summer ændres i Over-

ensstemmelse hermed.

Ved tjenstl. at meddele Dem denne allerh. Reso-

lution til behgl. Efterretning og videre fornoden For-

anstaltning, undlader man ikke at bemærke Folgende

:

Som berort i Ministeriets Skrivelse af 16. Marts

d. A. vil denne Tidende være at udgive i 2 Afdelinger:

A. og B., hvoraf den forste, indeholdende de egentliget

Love og Anordninger, besorges udgivet her i Forbin-

delse med Lovtidenden, og udstyret paa samme Maade

som denne, dog saaledes at den islandske Text trykkes

ved Siden af den danske, medens Hr. Landsh. vil have

at drage Omsorg for Udgivelsen af Afdelingen B., i

hvilken der efter Deres nærmere Bestemmelse vil være

. at optage foruden kongelige og ministerielle Re$olu-

tioner af saa,dant Indhold som hidtil har været med-*

delt i Ministerialtidendens 2. Afdeling og i den af det.

islandske literære Selskab udgivne »Ti&indi um stjérnar-

målefni Islands«, tillige saadanne af den lokale Re-

gjering trufne Afgjorelser, der maatte være af. ^ere
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almindelig Interesse, og endvidere Meddelelser af for- 1874.

skjellig Slags, hvis Oflfeutliggjorelse paa denne Maade 17* Juli,

findes hensigtsmæssig, derunder de befalede Oversigter^^*^^^

over offentlige Stiftelsers, Kommuners og lignende In-

stitutioners Regnskaber, Kapitelstaxter m. v., i hvilken

Henseende man i Anledning af Deres Henstilling i

ovennævnte Skrivelse ikke undlader at bemærke, at

der for disse Meddelelsers Indrykning i Regjerings-

tidenden ikke vil være at erlægge nogen Betaling.

Endelig vil der i denne Afdeling være at optage sta-

tistiske Meddelelser Island vedkommende, omtrent paa

lignende Maade som sket er i Ministerialtidenden, jfr.

Ministerialtidenden for 1871 B. S. 723ff. — Storreisen

af Afdeling B., iberegnet de nysnævnte statistiske Med-

delelser, forudsættes at ville udgjore c. 15 Ark ora Aaret.

Da begge Afdelinger af Regjeringstidenden ere be-

stemte til at udgjore et Hele, vil Afdeling B. som an-

tydet i Ministeriets ovennævnte Skrivelse være at ud-

færdige i samme Format, med samme Retskrivning og

saavidt muligt med samme Papir som Afdeling A.^

der som berort udstyres paa samme Maade som Lov-

tidenden, medens der til Afdeling B. gjerne kan be-

nyttes helt eller delvis mindre Typer, og i det Hele^

en mere okonomisk Udstyrelse med Hensyn til Trykning*.

Den samlede Tidende vil uden Betaling være at

tilstille samtlige Ovrigheder, Landsoverretten, Land-

fogden, Landfysikus, Sysselmænd, Kommunalbestyrel-

ser, geistlige Embedsmænd samt Godsadministratorer

paa Island. lovrigt vil der kunne tegnes Abonnement

paa Tidenden for den af Dem foreslaaede Betaling af

80 Sk, (1 Kr. 65 Ore) om Aaret, for indeværende Aar
fra 1. August til 31. Decbr. 40 Sk.

Som af flr, Landsh. forudsat, vil Afdeling A. der-

hos være at be-nytte ved Thinglæsnmg af de i samme-

indeholdte Lovbud.

De i ommeldte Henseende fornodne Expl. af Af-
deling A. — hvorved man gaar ud fra, at der til

54*
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1874, gratis Fordeling vil udkræves c. 425, til Abonnement

^^'^''^^Jp'c. 200, til Thinglæsning c. 175 Expl., — ville blive

Dem tilstillede til videre Foranstaltning, medens De

anmodes om at tilstille Ministeriet nogle Expl, af Af-

deling B.

For Redaktionen af Afdeling B. vil De kunne til-

staa Vedkommende 10 Rd. pr. Ark, indtil 150 Rd.

om Aaret, samt som Honorar for Fordeling samt Kas-

serer- og Regnskabsforretninger for den samlede Tidende

50 Rd. om Aaret, hvorhos De vil kunne anvende indtil

150 Rd. om Aaret til Betaling for Udarbeidelsen af de

ovennævnte statistiske Meddelelser, og ville samtlige

disse og de iovrigt til Trykning, Papir og Postforsendelse

fornodne Udgifter, — ved hvilke Udgifters Beregning

man er gaaet ud fra det af Dem i Deres ovennævnte

Skrivelse meddelte Overslag, — med Fradrag af Abon-

nementsindtægter, kunne udbetales af Islands Jorde-

bogskasse, saaledes at for indeværende Reguskabsaar

det paagjældende Belob i Henhold til ovennævnte allerh.

Resolution fores til Udgift paa Overslagets § 6,

18. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til LandshOYdingen

over Island, ang. Konfirmation paa Fnndats for

det Ørum & Wnlffske Understøttelsesfond. Khavn

den 18. Juli 1874 — Isl. Kopib. 1874 Nr. 442.

Tl^)indi nm stjårnarmålefni fslands 111, S. 792—94. Stjornar-

ti&indi fyrir fsland (Regjeringetidende for Island) 1875 B, S.

24—25, hvor selve Fundatsen findes optaget.

24. ML Justitsministeriets Skrivelse til Landshovdingen

over Island, angaaende Islændere, der udvandre

til Amerika. Kjobenhavn den 24. Juli 1874. —

-

Isl, Kopib. 1874 Nr. 443, Ti'Mndi um stjornarmalefni fslands

m, s. 794-95.

I Forbindelse med Skrivelse herfra af 29. f. M.

undlader man ikke herved tjensti, at meddele Hr.Landsh,,
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at Udenrigsministeriet paa den til samme rettede Fore- 1874,

sporgsel om der, naar Folk udvandre fra Island til de 24. Juli,

Nordamerikanske Fristater eller Kanada, og dersteds

blive trængende til Hjælp, kan ventes at blive tilstaaet

dem Understottelse, og om denne eventuelt kan for-

langes refunderet af de Udvandredes Forsorgelseskom-

niune i Island, eller de kunne ventes hjemsendte, har

erklæret, at det, idet der gaas ud fra, at den frem-

satte Foresporgsel alene har Hensyn til den Under-

stottelse, som maatte blive ydet Danske af Autoriteter

eller offentlige Etablissementer i de forenede Stater af

Amerika og Kanada, ikke ser sig i Stand til at op-

lyse, hvorledes disse Forhold ere ordnede i Nord-

amerika, og at det vil være forbundet med stor Van-

skelighed at tilvejebringe niSjagtige Oplysninger ang.

de herom gjældende legislative og administrative Be-

stemmelser, som uden Tvivl afvige fra hverandre i de

forskjellige Nordamerikanske Stater. Udenrigsministe-

riet maa derfor indskrænke sig til den Bemærkning,

at det maa anses for en mellem alle civiliserede Stater

gjældende international Praxis, at naar en Stats Under-

saatter blive trængende til Understottelse under deres

Ophold paa en anden Stats Territorium, bliver denne

Understottelse midlertidig ydet dem af den Stat, hvor

de opholde sig, og at de Udgifter, som saadan midler-

tidig Forsorgelse, Kur og Pleje maatte foranledige,

ikke forlanges refunderede af den Stat, hvor den, der

har modtaget Understottelsen, horer hjemme. Hvad

Bjemsendelsesomkostningerne angaar, da blive disse

med Hensyn til Refusion i Keglen behandlede paa

samme Maade som egentlige Forsorgelsesudgifter, idet

vedkommende fremmede Stat i Almindelighed selv af-

holder de med Hjemsendelsen forbundne Omkostninger.

Herved er dog at bemærke, at det, naar der er Sporgs-

niaal om Hjemsendelse af en dansk Undersaat fra et

fra det danske Monarkis Grænser mere fjærntliggende

Land, ikke kan anses for givet, at den fremmede Re-
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1874. gjeriog vil vise sig villig til foregen Regning at befordre

^^"''^^Jp^den Paagjældende lige til den danske Grænse, eller til

nærmeste danske Sohavn, idet Tilfælde ere indtrufne,

i hvilke den fremmede Stat under saadanne Omstæn-

digheder har betragtet sig som lost fra enhver For-

pligtelse med Hensyn til Hjemsendelsen af en træn-

gende dansk Undersaat fra det Ojeblik, denne er bleven

afleveret til den danske Konsul i en af den fremmede

Stats Sohavne.

24. Juli. Jnstitsministeriets Skrivelse til LandshOvdingen

over Island, angaaende Forholdet mellem Islands

Jordebogskasse og den danske Finanshovedkasse,

hvad Postmellemværendet angaar.^) Kjobenbavn

den 24. Juli 1874. — isi. Kopib. 1874 Nr. 450.

-

Uddrag.

— — — I Forbindelse hermed undlader man

ikke at bemærke, at Indenrigsministeriet har meddelt,

at endskjondt det i de under 26. Septbr, 1872 ved-

tagne Bestemmelser om det gjensidige Forhold mellem

det almindelige danske og det særlige islandske Post-

væsen under2§ 17 er fastsat, at Betalingen ifolge den

aarlige Generalafregning skal ske hvert Aar efter Ud-

Ibbet af Kalenderaaret ved Likvidation mellem Finans-

hovedkassen og den islandske Jordebogskasse, vil der

fra bemeldte Ministeriums Side Intet være til Hinder

for, at det danske Postvæsen i Aarets Lob tilgode-

skriver det islandske Postvæsen for de af Samme til

Islands Jordebogskasse gjorte a Konto Indbetalinger

paa Postmellemværendet, men at Indenrigsministeriet

derimod raaa holde det for nodvendigt, at en fuld-

stændig Saldering af Generalafregningen finder Sted,

saaledes at de erlagte å Konto Summer bringes i Sam-

klang med Afregningen,

jfr. foran S. 82-84 og 127 --28.
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— — — Ifolge Indenrigsministeriets Begjæring 1874.

skulde man derfor tjenstl. anmode Hr. Landsh. om at 24. JnlL

paalægge Postmesteren for Fremtiden i Islands Jorde-*
^^^^^^^^^^

bogskasse at indbetale Afdragene paa Postmellem-

værendet i afrundede Summer, og ved hver Damp-
skibstur til Indenrigsministeriet at fremsende en For-

tegnelse over disse å Konto Indbetalinger, bilagt med
Landfogdens Sekundakvitteringer, medens Primakvit-

teringerne som hidtil af Landfogden ville væte at ind-

sende hertil. De saaledes i Aarets Lob betalte a Konto

Summer ville, efter at den 7. Dampskibstur er tilende-

bragt, paa ludenrigsministeriets Foranstaltning blive

optagne i den aarlige Generalafregning, som af Gene-

raldecisoratet for Postvæsenets Regnskabsvæsen ud-

færdiges og opsendes til Island med Postdampskibet

paa dets 1. Tur i det folgende Aar. Det eventuelle

Restbelob efter Afregningen vil derefter af Postmesteren

i Reykjavik særlig være at indbetale iJordebogskassen,

saaledes at Meddelelse om Salderingen, bilagt med den •

fornodue Kvittering, kan returnere med Dampskibet

paa dets forste Reise, medens mulige Differencer i

Anledning af Generalafregningen bringes til Afgjorelse

i den folgende Afregning,

Forsaavidt Hr. Landsh. for bemeldte Generaldeci-

sorat har udtalt, at det paa Grund af, at det islandske

Regnskabsvæsen afsluttes den 31. Decbr., vilde være

onskeligt, at Afregningen for de forste 6 Dampskibs-

reiser kunde tilstilles Dem med det i November Maaned

herfra afgaaende Dampskib, hvilken Begjæring General-

decisoratet ikke for sit Vedkommende har fundet Noget

at erindre imod, har Indenrigsministeriet henledet Op-

mærksomheden paa, at en saadan Forandring i den

nuværende Ordning af Regnskabsforholdet, der folger

Kalenderaaret, vilde gjore Salderingen yderligere ind-

viklet, idet der maatte opstilles 2 særskilte Afregninger,

én for Dampskibets 6 forste Reiser og én særskilt for

den 7- Reise, hvilke hver for sig skulde berigtiges
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1874. uden at det tilsigtede Resultat dog fuldstændig vilde

24. Juli. opnaas, idet Berigtigelsen af Afregningen for den sidste

Dampskibstur i Kalenderaaret dog vilde lobe ind i det

nye Aar, — hvilken Anskuelse jJustitsininisteriet for

sit Vedkommende ikke kan andet end tiltræde, hvorfor

man raaa anse det for hensigtsmæssigst, at det i saa

Henseende forbliver ved den nuværende Ordning med

éa Afregning for samtlige 7 Dampskibsreiser.

Sluttelig skulde man, da de Indbetalinger, Post-

mesteren i Reykjavik har at gjore til Jordebogskassen

i Egenskab af Expeditor af Postdampskibet, og

for hvilke der af ham aflægges særligt Regnskab til

det danske Postvæsen for hver Dampskibsreise, ikke

vedrore nærværende Afregningsforhold, anmode Dem
om at paalægge ham ved Indbetalingen i Jordebogs-

kassen udtrykkelig at fremhæve, hvilke Summer der

vedrore Expeditionen af Dampskibet, og hvilke ere å

Konto Indbetalinger paa nærværende Afregningsforhold,

. ligesom det vil være at paalægge Landfogden udtryk-

kelig at bemærke dette i de hertil indsendte Prima-

kvitteringer.
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Administration^ Administratorer, se Jordegods -Administration.

Afgifter, se Skatter og Afgifter.

Akureyri.

1871. 10. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen af

§ 12 i Frdg. om Losemænd og

Husmænd i Island af 26, Maj
1863.

Althinget.

1871. 22. Maj. Egl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragenderil869. 1.

1872, 17. Decbr.j Justitsm. Skriv. ang. Friexemplarer
af Rigsdagstidenden.

1874. 20. Maj. Aab. Brev ang. Udskrivning af et

almindeligt Valg af Medlem-
mer til Althinget.

Amtmænd, se Embeder, Embedsmænd.

Amtsraad, jfr. Kommnnalvæsen.

1872* 4. Maj. Forordn, om de islandske Land-
kommuners Styrelse,

Amtsrepattltionsfond, se Eepartition&fond.

Arv og Skifte samt Overformynderivæsen.

1871, 19. Januar. Bekjendtgj. om Afdragsrettens fuld-

stændige Ophævelse mellem
Kongeriget Danmark og Stor-
hertugdommet Baden.
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Bekjendtgjørelsen af Love og Anordninger m. v.,

jfr. Lovgivning.

1871. 17. Januar. Justitsm. Skriv, ang, den i Henhold
til Lov af 25. Juni 1870 udgivne

Lov- og Ministerialtidende.

— 28. Febr. Bekjendtgj. ang. Forandring i Re-
skript af 22. April 1740 om
Loves og Anordningers Læs-
ning ved Kirkestævne.

— 4. Marts. Justitsm. Skriv. ang. den danske
Lov- og Ministerialtidende.

1874. 17. Juli. Justitsm. Skriv, ang., at der fra 1.

Aug. 1874 skal udgives en Re-
gjeringstidende for Island m. m.

'
r

Bevillinger.

1873. 13. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Meddelelse af

af jus practicandi i Island^iil

en Skibslæge.

— 17. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Stadfæstelse af

Vedtægter for den i Reykjavik
oprettede Sparekasse m. v,

1874. 4, Febr. Justitsm. Skriv. ang. Betingelserne

for at opnaa Æresopreisning.

Biskoppen, se Embeder, Embedsmænd.

Brandforsikring, ee Reykjavik.

Bygnlngskommlssloner, se Kjobstæder (Akureyri, IsaQord,

Reykjavik).

Bygsel, Be Jordegods-Administration.

B5ger, Bogtrykkeri, Bibliothek m. v.

1874. 17. Juli. Justitsm. Skriv. ang. at der fra 1.

August 1874 skal udgives en

Regjeringstidende for Island

m. m.

Dampskibsfart, jfr. Handel og Skibafart, Postvæsenet.

1871, 12. April, Kommissorium for Assessor i Hoje-
steret V. L, Finsen m. Fl. til

at træde sammen i en Kom-
mission for at undersoge Til-

raadeligheden af en regelmæssig

Dampskibsfart omkring Islands

Kyster.
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1871. 22. Maj. Kgl. Bekjendfcgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-

ninger og Andragender i 1869
11-12.

1873. 20. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Tilsynet med
Fremmedes Fiskeri under Is-

land samt om Dampskibsfart

omkring Landets Kyster.

Dannelsesanstalten for vordende Geistlige, se Skolevæsen,

Dobbeltspath, se Mineraller.

Døvstumme, jfr. Lægevæsenet, Skolevæsenet.

1871. 22. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-

ninger og Andragender i 1869.

II—4.— 26. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Befordrings-

omkostninger for en Dovstum,

1872. 26. Febr. Forordn, for Island om Dovstummes
Undervisning m, v.

— 29. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Honoraret for D6vstumme-
undervisningen i Island.

1873. 27. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang, det Samme.

Embeder, Embedsmænd,
jfr. Geistligheden, Lægevæsen, Pensioner, Skolevæsen m. v.

1871. 3. Januar. Bekjendtgj. ang. Planen for Livs-

forsikrings- og Forsorgelses-

anstalten af 1871.
— 17, Januar. Justitsm. Skriv. ang. den i Henhold

til Lov af 25. Juni 1870 ud-
givne Lov- og Ministerial-

tidende,

— 24. Januar. Justitsm. Skriv, ang. Lægevæsenet i

Oster- og Vesterskaptaf. Syssel.

— 28. Januar. Bekjendtgj. om Tillæg til Planen
for Livsforsikrings- og For-
sorgelsesanstalten af 1871.

' — 25. Febr. Bekjendtgj. om Vilkaarene for Be-
nyttelse af Livsforsikring til

Fyldestgjorelse af pensionsbe-
rettigede Embedsmænds lovbef,

Enkeforsorgelse.
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1871, 4. Marts. Justitsm. Skriv. ang. den danske-

Lov- og Ministerialtidende.

— 4, Marts. Justitsm. Skriv. ang. forandret Sys-
selinddeling i Vestamtet.

— 1, April. Forelobig Anordn, om Pension for

anden Assessor og Justits-

sekretær i den kgl, islandske

Landsoverret, Benedikt Sveins-

son.

— 16, Juni. Justitsm, Skriv. ang. Udbetalingen af

islandske Pensioner samt om
pligtige Enkeforsorgelser,

— .3. Juli. Kirke- og Undervisningsra, Skriv.

ang. Forening af Præstekald i

Dala Provsti.
— 4, Juli, Kirke- og Undervisningsra. Skriv.

ang. Forening af Præstekald i

Ofjords Syssel.

— 11. August. Kirke- og Undervisningsra. Skriv.

ang. Gebyrer for Embedsbe-
stallinger,

— 21. Septbr. Justitsm. Skriv, ang. Amtmændenes
Pligt til at svare Bidrag til

Amtsrepartitionsfonden.— 18. Oktbr. Justitsm. Skriv, ang. Forening af

Myra og Borgarfjords Sysseler,
— 5, Decbr, Justitsm. Skriv, ang. Ret til Lsege-

praxis.

1872. 27. Januar. Forordn, om Pension for afskediget

anden Assessor og Justits-

sekretær i den kgl. islandske

Landsoverret, Benedikt Sveins-

sou.— 28, Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Indtægtsnydelse af et

Præstekald.
— 15. April, Justitsm. Skriv. ang. Afhændelse til

Byggegrund af Parceller af det

til Stiftamtmandsboligen horende

Tun.
— 4. Maj, Justitsm. Skriv, ang. Thingstedet i

Vester-Eyjafjalla Rep.
23. Maj. Kirke- og Undervisningsm, Skriv.

ang. Biskoppens Forpligtelse til

at svare Rangskat,
— 25. Maj. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Afgangsexamen ved Pa-
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storaiseminariet som Betingelse

for at ordineres som Præst.

1872. 21. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Udvisning af Brugsjord til

Præsten i Flato,

— 22. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Salg af den Hof Kirke
tiIi)orende Jord Haukssta&ir i

Vopnafjorden.

— 27. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Nedlæggelse af Helga-
sta&ir Kirke og -Menighedens
Forening mec^Einarsta&ir Kirke-
sogn,

— 29. Juni. Instrux for Landshovdingen over

Island.

— 4. Jnli. Justitsm. Skriv. ang. Oprettelsen af

Landsliovdingsembedet paa Is-

land m. V.

— H, August, Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. aarlige Indberetninger om
Spedalske i Island.

— 9. August. Justitsm. Skriv. ang. Fritagelse for

at svare Rangskat.
— 14. August. Justitsm. Skriv, ang. Udfærdigelsen

af Instruxer for Postexpeditorer

og Brevsaralere i Island.

— 12. Septbr, Justitsm. Skriv. ang. Godtgjorelse til

Landfogedembedet i Island for

Afgang i Indtægter ved samme
af Depositioner ved Islainds

Jordebogskasse.
— 14, Oktbr, Justitsm. Skriv. ang. Godtgjorelse til

en Distriktslæge for Embeds-
reiser.

— 25, Oktbr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. geistlige Embeders Be-
sættelse.

31. Oktbr. .,
Instruktion for Postexpeditorer (paa

Islandsk alene).

— 31. Oktbr. Instruktion for Brevsamlere (paa Is-

landsk alene).

1873. 28. Febr. Justitsm. Skriv. ang. nærmere Be-
stemmelse af § 3 i Instrux for

Landshovdingen over Island af
29. Juni J872. — Uddrag.
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1873, 23. Maj, Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871.
II-3.

— 17. Juni. Justitsm. Skriv. ang. GodtgjSrelse til

Embedsmænd for Ophor af
Portofrihed.

— 28. Juni. Kirke- og Undervisningsm, Skriv.

ang. Forandring i Formularen
for visse Kaldsbreve.

— 30. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Underskrifterne

under de fra Stiftsovrigheden

som saadan udgaaende Ud-
færdigelser.

— 7. Septbr, Justitsm. Skriv. ang. det med Land-
fysikatet forenede Lægedistrikt

m. v.

1874. 26. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Landfogedem-
bedet og Byfogedembedet i

Reykjavik.
— 6. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om

Beviigelsen af Gageforskud til

Embedsmænd.
— 17. Juli. Justitsm. Skriv, ang., at der fra 1.

August 1874 skal udgives en

Regjeringstidende for Island

m. m.

Enker,

jfr. Embeder, Embedsmænd, Geistligheden, Pensionsvæsen,

Understottelser.

1871, 25. Febr. Bekjendtgj. om Vilkaarene for Be-
nyttelse af Livsforsikring til

Fyldestgjorelse af pensionsbe-

rettigede Embedsmænds lov-

befalede Enkeforsorgelse.

— 16. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Udbetalingen af

islandske Pensioner samt om
pligtige Enkeforsorgelser.

— 27, Juni, Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Understottelse til en is-

landsk Præsteenke, der bor i

Kjobenhavn.

1872. 1. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Beregningen af en Præste-

enkes Pension.
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Faar, Faareavl, Faareskab,

jfr. Landvæsen, Lovgivning m, v,

1871. 4. Marts. Forordn, indeh. Tillæg til Forordn.

,n. Januar 1866 om Skab og
anden smitsom Sygdora hos
Faarene paa Island.

Fattigvæsen, jfr. Kjobstæder, Kommunalvæsen.

1871. 21. Januar. Bekjendtgj. ang. Ophævelse af den
mellem Kongeriget Danmark
paa den ene Side og Hertug-
dommerne Slesvig og Holsten

paa den anden Side bestaaende

Overenskomst med Hensyn til

Erstatning for ydet Fattighjælp.

— 15, Juni. Justitsm. Skriv. ang. Refusion a£

Omkostningerne ved Forpleining

m. V. af en Forbedringshus-
fange-

1872. 23, Maj. Justitsm. Skriv. ang. Omkostningerne
ved en Forbedringshusfanges

Kur og Pleje.

— 24. Maj. Justitsm. Skriv, ang. et Fattiglems

Forsorgeiseskomraune.
— 25, Maj. Justitsm. Skriv. ang. et Fattiglems

Forsorgeiseskomraune.
— 7. Septbr. Justitsm. Skriv, ora, hvorvidt Per-

soner, der nyde Fattigunder-

stottelse, skulle erlægge Extra-
bidrag til Fattige.

1873. 18. Febr, Justitsm. Skriv, ang. Sporgscnaal om
et Fattiglems Forsorgeises-

komraune.
— 19. Decbr. Bekjendtgj. ang. en mellem Dan-

mark og det tyske Rige af-

sluttet Overenskomst om B.e-

handling af trængende Under-
saatter m. v.

1874. 24. Juli, Justitsm, Skriv. ang. Islændere, der

udvandre til Amerika.

Finanser,

jfr. Lovgivning, Kegnskabsvæsen, Skatter og Afgifter, Under-

Btottelser m. v.

1871. 28. Januar. Lqv om Forældelse af Statsforskriv-

ninger.
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1871. 31, Januar. Justitsm. Skriv. ang. Gratifikation

for Postexpedition,

— 4. Marts, Justitsm. Skriv, ang. Overslaget over

Islands Indtægter og tjdgifter

i Pinansaaret fra 1. April 1871
til 31. Marts 1872.

— 4. Marts. Bekjendtgj. indeh. Overslag over
Islands Indtægter og Udgifter

i Regnskabsaaret fra 1. April

1871 til 31. Marts 1872.
— 18. Marts, Lov om Tillægsbevilling for Finans-

aaret fra 1. April 1870 til 31,

Marts 1871. — Uddrag.— 15. April, Justitsm. Skriv. ang. Forholdet mel-
lem Finanshovedkassen i Kjo-
benhavn og Islands Jordebogs-
kasse.

— 12. Maj. Justitsm. Skriv, ang. Statsobligatio-

ners Forsyning med nye Rente-
koupons.

— 22. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869 I.— 16. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Udbetalingen af

islandske Pensioner samt om
pligtige Enkeforsorgelser,

— 11. Septbr, Justitsm. Skriv. ang. Forholdet mel-
lem Islands Jordebogskasse og
Finanshovedkassen i Kjobenh.

— 15. Septbr, Justitsm. Skriv. ang. Regnskabers
Aflæggelse.— 30. Septbr. Statsregnskab for Finansaaret 1870-
1871.

— 9. Decbr. Kundgj. om nye 5 Rigsdalersedler,

som af Nationalbanken sættes

i Omlob,

1872. 12. Febr. Justitsm. Skriv, ang. Refusion af Al-
thingsomkostninger.

— 12. Febr. Forordn, for Island om Hospitals-

afgift af Fiskefangst.

— 21. Febr. Bekjendtgj. om Opkrævningen af

den i Frdg. om Oprettelsen af

Landbrugsskoler i Island af 12.

Febr. 1872 ommeldte Afgift.

— 26. Febr. Forordn, for Island om Afgift af

Brændevin og andre spirituose

Drikkevarer.
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1872. 26. Febr.

21. Marts

— 21. Marts,

- 19. Juli.

— 12. Septbr.

19. Oktbr.

— 7. Novbr.

11. Novbr.

— 18. Decbr.

1873. 4. Januar.

— 31. Januar.

13. Febr.

— 26. Febr,

21. Marts.

XXI. B.

Overslag over Islands Indtægter og
Udgifter i Regnskabsaaret fra

den 1. April 1872 til 31. Marts
1873.

Justitsm. Skriv. ang. Opkrævningen
af den ved Frdg. 26. Febr. 1872
bestemte Afgift af Brændevin
og andre spirituose Drikke-
varer.

Justitsm. Skriv, til Udenrigsmini-

steriet ang. det Samme.
Kundgj. ang. nye 10 Rigsdaler-

sedler, som af Nationalbanken

sættes i Omlob.

Justitsm. Skriv. ang. Godtgjorelse til

Landfogedembedet i Island for

Afgang i Indtægter ved samme
af Depositioner ved . Islands

Jordebogskasse.

Justitsm. Skriv, ang, 2 Obligationer

hidrorende fra forrige Holar-
BispestoJs Midler.

Justitsm. Skriv, ang. forskjellige For-
anstaltninger til Ordningen af

den indenlandske Statsgjæld.

Kundgj. ang. nye 20 Rigsdaler-

sedler, som af Nationalbanken
sættes i Omlob.

Montkonvention mellem Danmark
og Sverrig og Norge.

Regnskabsoversigt over Islands Ind-
tægter og Udgifter i Regn-
skabsaaret fra 1, April 1871
til 31. Marts 1872.

Bekjendtgj. om Ombytning af uop-
sigelige indenlandske Stats-

obligationer.

Reglement indeh. nærmere Bestem-
melser om det offentlige Regn-
skabs- og Oppeborselsvæsen i

Island.

Overslag over Islands Indtægter og

Udgifter i Regnskabsaaret fra

1. April til 31. Decbr. 1873.
Kundgj. ang. nye 50 Rigsdalersedler,

som af Nationalbanken sættes
i Omlob.

55
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1873, 16. April. Justitsni. Skriv. ang. Salg af det den
islandske Justitskasse tilhorende

Landsoverretshus i Reykjavik
ni. V.

— 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj, til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871
II- 1,

— 26. Juni. Bekjendtgj. ang. Afsluttelsen af en

Konvention mellem Danmark
og Sverig ang. et for begge
Rigerne fælles paa Guld grundet
Montsystem.

— 30. Juni. Justitsm, Skriv. ang. Fordelingen af

det paa det aarlige Overslag
over Islands Indtægter og Ud-
gifter til uforudsete og tilfældige

Udgifter normerede Belob.

— 25. Septbr. Bekjendgj., hvorved Montlov af 23,

Maj 1873 kundgjores paa Is-

land.

— 31. Oktbr, Overslag over Islands Indtægter og
Udgifter i Aaret fra 1, Januar
til 31. Decbr. 1874.

— 7. Novbr. Justitsm, Skriv. ang. Overslagetover

Islands Indtægter og Udgifter

for 1874 og om den islandske

Justitskasse.

— 8. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Specifikation af

Sysselintrader.

1874. 28, Febr. Lov om Bemyndigelse til at udstede

Statsobligationer med Rente-
terminer 11. Marts og 11. Sept.

— 28, Febr. Lov om nogle Forholdsregler i An-
ledning af Ombytning af Stats-

fonds- og Bankfondsbeviser.
— 10. April. Regnskabsoversigt over Islands Ind-

tægter og Udgifter i Regnskabs-
aaret fra 1. April 1872 til 31.

Marts 1873.
— 19. Juni, Bekjendtgj. ang. Udfærdigelsen af

Statsobligationer i Kronemont
og med Renteterminer den 11.

Marts og 11, Septbr. m. m.



Register. 867

Fiskeri, jfr. Lovgiyning, Soterritoriet.

1871. 10. Febr. Justitsra. Skriv. ang» Handel med
franske Fiskere.

— 22. Maj. Kg]. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869
II—2 og 10.

— 12. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsinaal om
Fiskerskibes Forpligtelse til at

lose islandsk Sopas.

— 7. August. Justitsm. Skriv. ang. Læsteafgift

samt Klareringsgebyr for et

Fiskerskib.

— 3. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Forhor i Anled-
ning af fremmede Fiskeres For-
brydelser eller Uordener.

— 8. Decbr. Justitsm. Skriv. ang. Fremmedes Ret
til Hvalfangst under Island m. v.

1872. 22. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Forholdsregler

mod britiske Sofolks Overgreb
under Island,

— 12. Febr. Forordn, for Island om Hospitals-

afgift af Fiskefangst.

— 12. Febr. Forordn, for Island om Silde- og

Graasejfiskeri med Not.
— 12. Febr. Forordn, om Fremmedes Fiskeri

under Island m. v.

— 26. Marts. Justitsm. Skriv, ang, fremmede Na-
tioners Fiskeri under Island,

1873. 18. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsniaal om
Fritagelse for Læsteafgift af

Hvalfangerskibe.
— 20. Marts. Justitsra. Skriv. ang. Tilsynet med

Fremmedes Fiskeri under Is-

land samt om Dampskibsfart
omkring Landets Kyster.

— 23, Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender 1871 I.

— 25. Juli, Justitsm. Skriv. ang. den ved Frdg,

om Fremmedes Fiskeri under
Island af 12. Febr. 1872 § 3
bestemte Afgift af fremmede
Fiskerskibe.

1874. 9. April, Justitsm. Skriv, ang. Fremmedes Fi-
skeri under Island.

55*
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Forfatning, jfr. Althinget, Lovgivning.

1871. 2. Januar. Lov om Islands forfatningsmæssige

Stilling i Riget.

— 22, Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869 I.

1872. 27. Januar, Bekjendtgj., hvorved Lov om Re-
gjeringens F(3relse i Tilfælde

af Kongens Umyndighed, Syg-
dom eller Fraværelse af 11.

Febr. 1871 m. v. kundgjores

paa Jsland.

— 29. Juni. Instrux for Landshovdingen over

Island.

— 4, Juli. Justitsm. Skriv. ang. Oprettelsen af

Landshovdingsembedet paa Is-

laud m. V.

1873. 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj, til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871
I og II-2.

1874. 5, Januar. Forfatningslov for Islands særlige

Anliggender.
— 14> Febr. Allerh. Kundgj. til Islænderne ang.

Udstedelsen af en Forfatnings-

lov for Islands særlige Anlig-

gender.

— 14. Juli. Bekjendtgj. ang. Oprettelsen af et

Ministerium for Island og For-

delingen af de under det hid-

tilværende islandske Departe-
ment henhorende Forretninger

ID. V.

Fors&rgelse, se Fattigvæsen, Komraunalvæsen, Livsforsikring.

FeengselSVffiSen, jfr. Kriminalvæsen m, v.

1871. 4. Marts. Forordn, om Opforeisen af en Straf-

anstalt samt af Fængsler i

Island.

— 24. Maj. Justitsm, Skriv. ang. Kjob af et

Grundstykke til Strafanstalten

i Reykjavik.

1873. 8. August, Justitsm, Skriv. ang. Arrestfor-

vareren ved Strafanstalten i
*

Reykjavik m. v.
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1874. 5. Januar. Fororden, om den Bestyrelsen for

Strafanstalten i Island tilkom-

mende Straffemyndighed.
— 28. Febr. Anordn, om delvis Ophævelse af

de midlertidige Bestemmelser i

Ålm. Straffelov for Island af

25. Juni 1869 § 307.— 28. Febr. Anordn, om Fuldbyrdelsen af Straf-

arbeide i Strafanst. i Reykjavik,
— 28. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Strafanstalten

i Reykjavik.

Frimærker, se Postvæsen.

Fodsels* og Flejestiftelsen, jfr. Lægevæsen.

1871. 25. Marts. Bekjendtpj. om, at de i den allerh.

Resol. af 25. Septbr. 1848
Jordemoderelever fra Island,

Færoerne og Gronland ind-

rommede 2 Fripladser paa
Fodsels- og Flejestiftelsen maa
betragtes som extraordinære,

saaledes at de kunne besættes

uden Hensyn til, om det fulde

Antal ordinære Elevpladser

allerede ere bortgivne.

— 31. Oktbr. Bekjendtgj. ang. de i Island exami-
nerede Lægekandidaters Under-
visning i Fodselsvidenskaben.

— 3. Novbr, Justitsm. Skriv. ang. Understottelse

til Undervisning i Fodselsviden-

skaben

1873, 1. August, Justitsm. Skriv. ang. det for de is-

landske Lægekandidater befa-

lede Kursus paa den kgl. Fod-
selsstiftelse i Kjobenhavn.

Geistligheden,

jfr. Embeder, Embedsmænd, Kirker, Præstekald, Skolevæsen,

1871. 27. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Eftergivelse af Gebyr for

Konfirmation paa et Kaldsbrev.
—

, 3. Juli. Kirke- og Undervisningsm, Skriv.

ang. Forening af Præstekald i

Dalaprovsti.
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Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ane. Forening af Præstekald i

Ofjords Syssel.

Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Forandring i det provi-

soriske Regulativ for Dan-
nelsesanstalten for vordende
Geistlige i Island af 30. Juli

1850.

Justitsm. Skriv, ang. Præsters Pligt

til at yde Bidrag til Bivejenes

Vedligeholdelse i Island.

Justitsm. Skriv. ang. Præsters For-
pligtelse til at erlægge det i

Frdg. om Vejvæsenet i Island

af 15. Marts 1861 § 16 om-
handlede Vejbidrag.

Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Biskoppens Forpligtelse til

at svare Rangskat.
Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Afgangsexamen ved Pa-
storalseminariet som Betingelse

for at ordineres som Præst.

Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Udvisning af Brugsjord til

Præsten i Flato.

— 1. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Beregningen af en Præste-
enkes Pension.

1873. 28. Juni. Kirke- og Undervisningsm, Skriv.

ang. Forandring i Formularen
for visse Kaldsbreve.

— 30. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Underskrif-

terne under de fra Stiftsovrig-

heden som saadan udgaaende
Udfærdigelser.

— 7. August. Kirke- og Undervisningsm, Skriv.

ang. Landshovdingens Stad-
fæstelse paa de af Islands Stifts-

ovrighed foretagne Ansættelser

af Præster i Island
— 10, Septbr. Bekjendtgj. ang. Afholdelsen af en

offentlig Gudstjeneste paa Is-

land til Erindring om Landets

tusindaarige Bebyggelse.

870

1871. 4. Juli.

1872. 26. Febr.

— 29. Febr,

— 13. Maj.

— 23. Maj.

— 25. Maj.

— 21. Juni.



Register 871

1873. 25. Oktbr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Adgang til præstelig Vielse

i Island.

1874. 22. Maj, Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Refusion af Udgifter i

Anledning af Udtægtsforretning

over en Præstegaard,

Handel og Skibsfart,

jfr. Fiskeri, Lovgivning, Skatter og Afgifter, Sofart, Sopas,

Traktater,

1871. 10. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Handel med
franske Fiskere.

— 1 , Marts. Justitsm. Skriv., om Althingsskat

bor beregnes af Afgift af Han-
delsetablissementer m. v.

— 4. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Tilkjobsafgift

og Indregistrering af et Skib.

— 22. Maj. KgL Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869
II—8, 11 og VJ.— 22. Juni, Justitsm. Skriv, ang. Sporgsmaal
om Losning af Sopas og om
Klareringsgebyr.

— 12. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Fiskerskibes Forpligtelse til

at lose islandsk Sopas.
— 20. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Havneafgift af

Postdampskibe.

1872. 26. Febr. Forordn, for Island om Afgift af

Brændevin og andre spirituosa

Drikkevarer.
— 21. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Opkrævningen

af den ved Forordn. 26. Febr.

1872 bestemte Afgiftaf Brænde-
vin og andre spirituose Drikke-
varer.

— 2h Marts. Justitsm. Skriv, til Udenrigsmini-
steriet ang. det Samme.

— 13. April. Justitsm. Cirk. ang. Aflæggelsen af

det i Forordn, for Island om
Afgift af Brændevin og andre
spirituose Drikkevarer af 26.
Febr. 1872 § 10 anordnede
Regnskab.
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1872. 15. April.

— 4. Maj,

6. Maj

18. Maj

r- 6. Novbr.

— 23. Decbr.

1873. 15. Marts.

15. Marts.

25. Marts.

5. Juli.

4. August.

6. Septbr.

29. Oktbr.

1874. 27. Febr.

— 21. April.

Justitsm. Skriv, vedrorende Skibs-

farten paa Island m. v,

Justitsm. Skriv. ang. Istandsættelse

af det paa Skagen ved Ind-
seilingen til Faxebugten an-
bragte Soniærke.

Justitsm. Skriv. ang. Tidsgrænsen
for Anvendelsen af Forordn,

om Afgift a£ Brændevin m. v.

af 26. Febr. 1872.

Generaldir. for Skattev, Skriv, om
Anforelse paa Toldsedlerne af

Vin og Brændevin m. v„ der

findes i Skibe, som udklareres

til Island.

Jutitsm. Skriv. ang. et Havneregle-
ment for Reykjavik Kjobstad
(med selve Havneregleraentet).

Bekjendtgj, ang. danske Skibes Fri-

tagelse for Ommaaling i for-

skjellige fremmede Havne.
Justitsm. Skriv. ang. Frdg. af 26.

Febr. 1872 om Afgift af Brænde-
vin og andre spirituose Drikke-
varer.

Justitsm. Cirkulære ang. Beregningen
af den ved Frdg. af 26. Febr.

1872 bestemte Afgift af Brænde-
vin og andre spirituose Drikke-
varer,

Justitsm. Skriv. ang. Frdg. for Is-

land af 26. Febr. 1872 om Afgift

af Brændevin og andre spiri-

tuose Drikkevarer.

Justitsm. Skriv. ang. det Samme.
Justitsm. Skriv. ang. det Samme.
Bekjendtgj. ang. en mellem Dan-

mark og Italien afsluttet De-
klaration om Skibes Maaling.

Bekjendtgj. ang. danske Skibes Fri-

tagelse for Ommaaling i franske

Havne.

Justitsm. Skriv, ang Tilladelse til

fast Handel paa Vestdalseyri

i Seydisfjorden.

Justitsm. Skriv. ang. Frdg. for Is-

land af 26. Febr. 1872 om Af-
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gift af Brændevin og andre

spirituose Drikkevarer,

Handelssteder, jfr. Handel og Skibsfart, Kjobstæder.

1871. 1. Marts, Justitsm. Skriv., om Althingsskat

h'6v beregnes af Afgift af Hån-
de Isetablissementer.

— 22. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 186&
II—8 og 11.

1873. 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1^71
II—4.

1874. 27. Febn Justitsm. Skriv. ang. Tilladelse til

fast Handel paa Vestdalseyri

i Seydisfjorden.

Havnevæsen,

jfr. Handel og Skibsfart, Kjobstæder, Skatter og Afgifter.

1871, 20. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Havneafgift af

Postdampskibe.

1872. 6. Novbr. Justitsm. Skriv, ang. et Havneregle-

ment for Reykjavik Kjobstad

(med selve Havnereglementet)-

Hospltalerne, se Finanser, Lægefonden, Lægevæsenet, Skatter

og Afgifter.

Indfødsret.

187L 25. Marts. Lov indeh. Tillæg til Indfodsrets-

loven af 15. Januar 1776.

^ Isafjord, jfr. Kjobstæder.

1871. 25. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Overdragelse til

Kjobstaden Isafjord af Præste-
gaarden Eyri med sammes Til-

liggende.

Jordebogskassen, se Finanser, Regnskabsvæsen.

Jordegods-ÅdmiDistration,

jfr. Finanser, Kapitelstaxter, Kirker, Landvæsen, Matrikel.

1871. 15, Juni. Justitsm. Skriv. ang. Kjob af nogle
Bygninger paa en Klosterjord.
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1871. 9. August.

9. August.

— 31. Oktbn

— 28. Novbr.

1872. 13. Maj.

22. Juni.

6. Ju)i.

6. Juli.

9. August.

— 7. Novbr.

— 5. Decbr.

1873. 23. Maj.

27. Maj.

11. August.

13. August.

25. Oktbr.

Justitsni. Skriv. ang. Sporgsmaal om
en Udkastelsesforretnings Lov-
lighed.

Justitsm. Skriv. ang. Forpagtning
af Landskassens Fjerdedel af

Dobbeltspathminen i Helgu-
stafeafjali.

Justitsni. Skriv. ang. det kgl. Jorde-
gods i Vesterskaptafells Syssel.

Justitsm. Skriv. ang. Inventarie-

kvilder paa en Klosterjord.

Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Forogelse af Inventarie-

kvilder paa Kirkjubær og{)ykkvi-

bær Klostergodser,

Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Salg af den Hof Kirke
tilhorende Jord Haukssta&ir i

Vopnatjorden.

Justitsm. Skriv, ang. Mageskifte af

Jorden Ytribakki mod Jorden

J)orusta&ir i Ongulssta&ir Rep.
Justitsm. Skriv. ang. Forpagtning

af de Landskassen tilhorende

Svovllejer i Thingo Syssel (med
den derom oprettede Kontrakt),

Justitsm. Skriv. ang. Honorar for

Regnskabsforelse for visse Klo-
sterkirker.

Justitsm. Skriv. ang. Dobbeltspath-

minen i Helgusta&afjall.

Justitsm. Skriv. ang. Salg af Huse-
bygninger paa Vestmannoerne.

Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871
II—2.

Justitsm. Skriv. ang. Kjob af Byg-
ninger paa en Ombudsjord.

Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Mageskifte af Jorder.

Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om
Afgiftsnedsættelse paa visse

Klosterjorder i Skaptaf. Syssel.

Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Mageskifte af 2 Jordpar-

celier.
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1874, 2. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Indsættelse af

3 Kvilder paa en Klosterjord
m. in.

— 6. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Mageskifte af
2 Jorder.

Jordemi5dre, jfr. Lægevæsen.

1871. 25, Marts, Bekjendtgj. om, at de i den allerh.

Resol. af 25. April] 848 Jorde-
moderelever fra Island, Fær-
oerne og Grouland indromraede
to Fripladser paa Fodsels- og
PJejestiftelsen maa betragtes

som extraordinære, saaledes at

de kunne besættes uden Hen-
syn til, om det fulde Antal
ordinære Fripladser ere bort-

givne,

Jordtaxation, se Matrikel.

Juridisk Dannelsesanstalt se Skolevæsen.

Justitskasseilf jfr. Finanser, Retterne.

1873. 16. April. Justitsm. Skriv. ang. Salg af det

den islandske Justitskasse til-

horende Landsoverretshus i

Reykjavik m. v.

— 7. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Overslaget over

Islands Indtægter og tFdgifter

for 1874 og om den islandske

Justitskasse,

Justits- og Politivæsen, jfr. Kriminalvæsen, Retterne.

1871. 15. April. Justitsm. Skriv, ang, Fremgangs-
maaden ved Appel til Over-
retten af Justitssager.

— 15. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Refusion af

Omkostningerne ved Forplei-

ning m. v, af en Forbedrings-

husfange*

— 3, Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Forhor i An-
ledning af fremmede Fiskeres
Forbrydelser eller Uordener.

1872. 22. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Forholdsregler
mod britiske Sofolks Overgreb
under Island,

\
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1872. 23. Maj. Justitsm, Skriv. ang. Refusion af

Omkostningerne ved en For-
bedringshusfanges Kur og Pleje,— 14. August. Justitsm. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger mod Kvægpest fra Ud-
laudet,

— 10. Decbr. Justitsm. Skriv, ang. Boder for

Overtrædelse af Karantæne-
bestemmelser.

1873. 19. Decbr. Justitsm. Skriv. ang. Reiseforbud i

Anledning af en ikjendt Bode.
1874. 28. Febr. Anordn, om delvis Ophævelse af

de midlertidige Bestemmelser
i Almindelig Straffelov for Is-

land af 25. Juni 1869 § 307.— 28. Febr. Anordn, ang. Fuldbyrdelsen af Straf-

arbejde i Strafanst. i Reykjavik.
— 28. Febr, Justitsm. Skriv. ang. Strafanstalten

i Reykjavik.
— 24. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Islændere, der

udvandre til Araerika.

Kapitelstaxter.

1871. 10. Febr. Kapitelstaxtfor HunavatnsogSkaga-
fjords Sysseler i Islands Nord-
og Ostamt fra Medio Maj 1871
til samme Tid 1872.

— 10. Febr. Kapitelstaxt for Ofjords og Thingo

Sysseler i Islands Nord- og

Ostamt fra Medio Maj 1871 til

samme Tid 1872.
— 10. Febr. Kapitelstaxt for Miila Sysselerne i

Islands Nord- og Ostamt fra

Medio Maj 1871 til samme Tid

1872.
— 24. Febr. Kapitelstaxt for Eorgarfjords og

fiere SysselersamtforReykjavik

Ejobstad i Islands Sonderamt

fra Medio Maj 1871 til samme
Tid 1872.

— 24. Febr. Kaditelstaxt for Oster- og Yester-

Skaptafells-Sysseler i Islands

Sonderamt fra Medio Maj 1871

til samme Tid 1872.— 28. Febr. Kapitelstaxt for Myra og Hnappa-
dals Syssel med flere Sysseler
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i Islands Vestamt fra Medio
Maj 1871 til samme Tid 1^72.

1871t 2. Marts, Kapitelstaxt for Bar&astrands med
flere Sysseler samt Isafjord

Kjobstad i Islands Vestarat fra

Medio Maj 1871 til samme Tid
1872.

— 9. August. Justitsm. Skriv. ang. Honorar for

Sætning af Kapitelstaxter.

1872. 23. Febr. Kapitelstaxter for Islands Vestamt
fra Medio Maj 1872 til samme
Tid 1873.

— 24. Febr. Kapitelstaxter for Islands Nord- og
Ostamt fra Medio Maj 1872 til

samme Tid 1873.
— 27. Febr. Kapitelstaxter for Islands Sonder-

amt fra Medio Maj 1872 til

samme Tid 1873.

1873. 19. Febr. Kapitelstaxter for Islands Sonder-
amt fra Medio Maj 1873 til

samme Tid 1874.
— 19. Febr, Kapitelstaxter for Islands Nord- og

Ostamt fra Medio Maj 1873 til

samme Tid 1874.
— 4. Marts. Kapitelstaxter for Islands Vestamt

fra Medio Maj 1873 til samme
Tid 1874.

1874. 18. Febr. Kapitelstaxter for Islands Nord- og

Ostamt fra Medio Maj 1874 til

samme Tid 1875.— 27. Febr. Kapitelstaxter for Islands Sonder-

amt fra Medio Maj 1874 til

samme Tid 1875.— 21. Marts, Kapitelstaxter for Islands Vestamt

fra Medio Maj 1814 til samme
Tid 1875.

E

Karantæne, se Justits- og Politivæsen, Landvæsen.

Kirker,

jfr. Geistligheden, JordegodB-Administration, Præ&tekald.

1871. 3. Juli. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Forening af Præstekald i

Dala Provsti.

— 4. Juli. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Forening af Præstekald i

Oljords Syssel.
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1872. 22. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Salg af den Hof Kirke
tilhorende Jord Haukssta&ir i

Vopnafjorden.— 27. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Nedlæggelse af Helga-
sta&ir Kirke og Menighedens
Forening medEinarstabir Kirke-

sogn.— 9. August. Justitsm. Skriv, ang. Honorar for

Regnskabsforelse for visse Klo-
sterkirker.

1873. 10. Septbr. Bekjendtgj. ang. Afholdelsen af en

offentlig Gudstjeneste paa Is-

land til Erindring om Landets
tusindaarige Bebyggelse.

1874. 19. Maj. Justitsm. Skriv. ang. en den tid-

ligere Domkirke i Skålholt til-

horende Kalk og Patina.

KjObstæder, jfr. Akureyri, Isafjord, Reykjavik.

1871. 23, Febr. Justitsm. Skriv, ang. Overdragelse
til Kjobstaden Isafjord af Præ-
stegaarden Eyri med sammes
Tilliggende.

1872. 20. April. Forordn, om Bestyrelsen af Kjob-
staden Reykjaviks kommunale
Anliggender.

— 15. August, Justitsm. Skriv. ang. Reykjavik
Kjobstads Indlemmelse under
den almindelige Brandforsikring

for Kjobstadbygninger i Dan-
mark,— 9. Oktbr. Reykjavik Kjobstads Komraunal-
vedtægt (alene paa Islandsk).— 6. Novbr. Justitsm, Skriv, ang, et Havneregle-

ment for Reykjavik Kjobstad

(med selve Havnereglementet),

1874. 14. Febr. Lov om Bemyndigelse for Kjob-
stædernes almindelige Brand-
forsikring til at optage Byg-
ninger i Kjobstaden Reykjavik.

— 14. Febr. Forordn, om Kjobstaden Reykjaviks

Brandforsikringsvæsen m, m.
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Kommunalvæsea, jfr. Fattigvæsen.

1871. 25. Juni. Justitsni. Skriv. ang. Refusion af

Omkostningerne ved Forplei-

ning m. v. af en Forbedrings-
husfange.

— 26. Juni. Justitsni, Skriv. ang. Befordrings-

omkostninger for en Dovstuui.

— 10. Juli. Justits m. Skriv. ang. Forstaaelsen

af § 12 i Forord, om Lose-
mænd og Husmænd i Island af

26. Maj 1863.

1872. 20. April. Forordn, om Bestyrelsen af Kjob-
staden Reykjaviks kommunale
Å nliggender.

— 4. Maj. Forordn om de islandske Land-
kommuners Styrelse.

— 23. Maj, Justitsm, Skriv. ang. Refusion af

Omkostningerne ved en For-

bedringshusfanges Forpleining.
•— 24. Maj. Justitsm. Skriv. ang. et Fattiglems

Forsorgelseskommune.
— 25. Maj. Justitsm. Skriv. ang. et Fattiglems

Forsorgelseskommune.
— 7. Septbr. Justitsm. Skriv, om, hvorvidt Per-

soner, der nyde Fattigunder-

stottelse, skulle betale Extra-
bidrag til Fattige,

— 9. Oktbr. Reykjavik Kjobstads Kommunal-
vedtægt (alene paa Islandsk).

1873. 18. Febr, Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal

om et Fattiglems Forsorgelses-

kommune.
— 16. April. Justitsm. Skriv. ang. Forordn, om

de islandske Landkommuners
Styrelse af 4. Maj 1872.

1874. 24. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Islændere, der

udvandre til Amerika.

Kongen, Kongehuset

1871. 8. Septbr. Allerh. Kundgj. om Overdragelse

af Regjeringens Forelse under

Kongens Fraværelse til Thron-
folgeren.

— 26. Septbr. Allerb. Kundgj. om Kongens Hjem-
komst.

1
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18. Novbr, Alierh. Kundgj, om Overdragelse

a£ Regjeringens Forelse under
Kongens Fraværelse til Thron-
folgeren.

27. Januar, Bekjendtgj., hvorved Lov om Re-
gjeringens Forelse i Tilfælde

af Kongens Urayndighed, Syg-
dom eller Fraværelse af 11.

Febr. 1871 m. v. knndgjores

paa Island.

25. Maj. Allerh. Kundgj. om Kongens Hjem-
komst.

1. Septbr, Allerh. Kundgj. om Overdragelse

af Regjeringens Forelse under
Kongens Fraværelse til Thron-
folgeren.

24. Septbr. Allerh. Kundgj. om Kongens Hjem-
komst.

26. Maj. Justitsm. Skriv. ang. allerunderd.

Takadresser til H. M. Kongen
i Anledning af Forfatnings-

lovens Emanation.

Konsuler, jfr. Embeder, Embedsmænd.

1871. 14, Septbr. Justitsm. Skriv. ang. fremmede
Skibes Havari eller Strandinger

paa Islands Kyster.

Krlminalvæsen, jfr. Justits- og Politivæsen, Eetterne,

1871. 4. Marts. Forordn, om Opforeisen af en Straf-

anstalt samt af Fængsler i Is-

land.

— 24. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Kji3b af et

Grundstykke til Strafanstalten

i Reykjavik.
— 15. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Refusion af

Omkostningerne ved Forplei-

ning m. v. af en Forbedrings-

husfange.

1872. 23. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Refusion af

Omkostningerne ved en For-

bedriugshusfanges Kur og Pleje.

1873. 17. Maj. Kundgj. ang. en med det forenede

Kongerige Storbritannien og

Irland afsluttet Konvention om
gjensidig Udlevering af For-

brydere,

1871.

1872.

1873.

1874.



Register. 881

1873. 8. August. Justitsm. Skriv. ang. Arrestforva-

reren ved Strafanstalten i
f ^

'

Reykjavik m. v.

— 30. Septbr. Bekjendtgj. ang. en mellem Konge-
riget Danmark og Kongeriget

Italien afsluttet Konvention om
gj ensidig Udlevering af For-
brydere.

1874, 5. Januar. Forordn, om den Bestyrelsen for

Strafanstalten i Island tilkom-

mende Straffemyndighed.

— 4, Febr. Justitsm. Skriv. ang. Betingelserne

for at opnaa Æresopreisning.

1874. 28. Febr. Anordn, om delvis Ophævelse af de

midlertidige Bestemmelser i Al-
mindelig Straffelov for Island

af 25. Juni 1869 § 307.
— 28. Febr. Anordn, ang. Fuldbyrdelsen af Straf-

arbeide i Strafanst. i Reykjavik.
— 28. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Strafanstalten

i Reykjavik,

Gaver, se Landvæsen, Skolevæsen,

Landbrngsskoler, se Skolevæsen.
ri

LandshSvdingen over Isla&d, jfr. Embeder, Embedsmænd.

1872. 29, Juni. Instrux for Landshovdingen over

Island.

— 4. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Oprettelsen af

Laudshovdingsembedet paa Is-

land m. v.

— 17. Decbr. Justitsm. Skriv. ang. Friexemplarer

af Rigsdagstidenden.

1873. 28. Febr. Justitsm, Skriv. ang. nærmere Be-
stemmelse af § 3 i Instrux for

Landshovdingen over Island af

29. Juni 1872. — Uddrag.— 7. August. Kirke- og Undervisningsm, Skriv.

ang. Landshovdingens Stad-
fæstelse paa de af Islands

Stiftsovrighed foretagne An-
sættelser af Præster i Island.

- "S

Laudsoverretteiii se Ketteme.
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Landvæsen.

1871. ^ 4. Marts. Forordn, indeh. Tillæg til Forordn.

5. Januar 1866 om Skab og
anden smitsom Sygdom hos
Faarene paa Island,

— 22. Maj. Kgl. Bekjendtgj, til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869.

V II—3 og 13.

1872. 12. Febr, Forordn, om Oprettelsen af Land-
brugsskoler i Island,

— ^ 21. Febr. Bekjendtgj. om Opkrævningen af

den i Frdg. om Oprettelsen af

Landbrugsskoler i Island af 12.

Febr. 1872 ommeldte Afgift.

— ^ 14. August. Justitsm, Skriv. ang. Foranstalt-

ninger mod Kvægpest fra Ud-
landet.

1874, ^ 3t Juli. Justitsm. Skriv, ang. Konfirmation

paa Fundats for Johannes
Kristjånsson's Understottelses-

fond for fattige lærvillige Land-
brngseleveriHelgasta&ir, Hiisa-

vik og Ljosavata Repper.
— 18. Jnli. Justitsm. Skriv, ang. Konfirmation

paa Fundats for det Orum &
Wulffske Understottelsesfond.

Latinskolen^ se Skolevæsen.

Legater og FondSi se Landvæsen, Skolevæsen.

Livsforsikring, Overlevelsesrente,

jfr. Embeder, Embedsmæd m. v.

1871. 5. Januar. Bekjendtgj. ang. Planen for Livs-

forsikrings^ og Forsorgelses-

anstalten af 1871.

— 28. Januar. Bekjendtgj. om Tillæg til samme
Plan.

— 25- Febr. Bekjendtgj. om Vilkaarene for Be-
nyttelse af Livsforsikring til

Fyldestgjorelse af pensionsbe-

rettigede Embedsmænds lovbef,

Enkeforsorgelse.

— 16. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Udbetalingen af

islandske Pensioner samt om
pligtige Enkeforsorgelser.



Lovgivning

5.

17.

Januar,

Jannar,

1871. 2. Januar. Lov om Islands forfatningsmæssige

Stilling i Riget.

Lov om Postvæsenet. — Uddrag,
Justitsni. Skriv, ang, den i Henhold

til Lov af 25. Juni 1870 ud-
givne Lov- og Ministerial-

tidende.

— 28. Januar. Lov om Forældelse af Statsforskriv-

ninger.

— 28. Febr. Bekjendtgj. ang. Forandring i Re-
skript af 22. April 1740 om
Loves og Anordningers Læs-
ning ved Kirkestevne.

— 4. Marts. Justitsm, Skriv. ang. den danske

Lov- og Ministerialtidende.

— 4. Marts. Bekjendtgj. indeh. Overslag over

Islands Indtægter og Udgifter

i Regnskabsaaret fra 1. April

1871 til 31. Marts 1872.
— 4. Marts. Forordn, om Opforeisen af en Straf-

anstalt samt af Fængsler i

Island.

— 4. Marts. Forordn, indeh. Tillæg til Forordn.

af 5. Januar 1866 om Skab og
anden smitsom Sygdom hos

Faarene paa Island.

— 18. Marts. Lov om Tillægsbevilling for Finans-

aaret fra 1. April 1870 til 31.

Marts 1871. — Uddrag.
— 25. Marts, Lov indeh. Tillæg til Indfodsrets-

loven af 15. Januar 1776.
— 28, Marts. Anordn, om Benyttelsen af Posterne,

— Uddrag.
1, April. Forelobig Anordn, om Pension for

afskediget anden Assessor og
Justitssekretær i den kgl. is-

landske Landsoverret, Benedikt

Sveinsson.

1872. 8. Januar, Lov om Ophævelse af den af Lov-

givningen i visse Forhold stil-

lede Fordring om^ Aflæggelse

af en praktisk juridisk Prove.
— 27. Januar. Bekjendtgj., hvorved Lov om Re-

gjeringens Forelse i Tilfælde af

Kongens Umyndighed, Sygdom

56*
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eller Fraværelse af 11. Febr.

1871 m. V, kundgjores paa Is-

land.

1872. 27. Januar. Forordn, om Pension for afskediget

anden Assessor og Justits-

sekretær i den kgl. islandske

Landsoverret, Benedikt Sveins-

son.

— 12. Febr, Forordn, om Oprettelsen af Land-
brugsskoler i Island.

— 12. Febr. Forordn, for Island om Hospitals-

afgift af Fiskefangst.
— 12. Febr. Forordn, for Island om Silde- og

Graasejfiskeri med Not.
— 12. Febr. Forordn, om Fremmedes Fiskeri

under Island ni. v.

— 26. Febr. Forordn, for Island om Dovstummes
Undervisning m, v.

— 26. Febr. Forordn, for Island om Afgift af

Brændevin og andre spirituose

Drikkevarer.
— 26- Febr. Forordn, om Postvæsenet paa Is-

land.

— 26. Febr. Overslag over Islands Indtægter og
Udgifter i Regnskabsaaret fra

den 1. April 1872 til den 31.

Marts 1S73.
— 9. Marts. Lov om Udstedelsen af extraordi-

nære Hjemstedsbeviser.

,
— 20. April. Forordn, om Bestyrelsen af Kjob-

staden Reykjaviks kommunale
Anliggender.

— 3. Maj. Bekjendtgj. om Postvæsenet paa
Island.

— 4. Maj. Forordn, om de islandske Land-
kommuners Styrelse.

— 26. Septbr. Bekjendtgj. indeh. Bestemmelser om
det gjensidige Forhold mellem

det almindelige danske og det

særlige islandske Postvæsen.

1873. 13. Febr. Reglem. indeh. nærmere Bestem-
melser om det offentlige Regn-
skabs- og Oppeborselsvæseu i

Island.

— 26. Febr. Overslag over Islands Indtægter og

Udgifter i Regnskabsaaret fra

den 1. April til .HL Decbr. 1873.
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1873. 25. Septbr. Bekjendtgj., hvorved Montlov af 23.

Maj 1873 kundgjores paa Island.

1874. 5. Januar. Forfatningslov for Islands særlige

Anliggender.
— 5, Januar. Forordn, om den Bestyrelsen for

Strafanstalten i Island tilkom-

mende Straffemyndighed,

— 5. Januar. Forordn, om nogle Begunstigelser for

Sparekasser i Island.

— 14. Febr. Lov om Bemyndigelse for Kjob-
stædernes almindelige Brandfor-

sikring til at optage Bygningerne
i Kjobstaden Reykjavik.

— 14. Febr, Forordn, om Kjobstaden Reykjaviks

Brandforsikringsvæsen m. m.
— 28. Febr. Anordn, om delvis Ophævelse af de

midlertidige Bestemmelser i

Almindelig Straffelov for Island

af 25. Juni 1869 § 307.
— 19, Juli, Justitsra, Skriv, ang., at der fra 1.

August 1874 skal udgives en

Regjeringstidende for Island,

Lægefonden, jfr. Lægevæsenet, Skatter og Afgifter, m. v.

1871. 15. April. Justitsm. Skriv, ang. Forstaaelsen

af § 2 i Frdg. om Forandring

i Bestemmelserne om Erlæg-
gelsen af de saakaldte Hospi-
talslodder i Island af 10. Aug.

1868.

1872. 12. Febr. Forordn, for Island om Hospitals-

afgift af Fiskefangst.

Lægeskolen, se Skolevæsen.

Lægevæsen.

1871. 5. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Kjob af kirur-

giske Instrumenter til et Læge-
embede mod Refusion af ved-
kommende Amts Repartitions-

fond.

— 24, Januar, Justitsm. Skriv, ang. Lægevæsenet
i Oster- og Vester-Skaptafells

Syssel.

— 25. Marts. Bekjendtgj. om, at de i den allerh.

Resolution af 25. Septbr. 1848
Jordemoderelever fra Island,
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Færoerne og Gronland indrQm-
mede to Fripladser paa Fodsels-
og Plejestiftelsen maa betragtes

som extraordinære, saaledes at

de kunne besættes uden Hensyn
til, om det fulde Antal ordi-

nære Elevpladser allerede ere

bortgivne.

Kgl, Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 187J.
11-4.

Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Omkostningerne ved is-

landske dovstumme Boms Un-
dervisning.

Justitsm. Skriv. ang. Anordning af

propædeutisk Examen for Elever
ved Lægeskolen i Reykjavik.

Justitsm. Skriv. ang. Kjob af kirur-

giske Instrumenter til et Læge-
embede mod Refusion af ved-
kommende Amtsrepartitions-

fond.— 25. August, Regulativ for Sindsygeanstalten i

Ostifterne med Undtagelse af

Staden Kjobenhavn. — Uddrag
(om Betalingen for Patienter

fra Island).

— 31, Oktbr, Bekjendtgj. ang. de i Island exa-
minerede Lægekandidaters Un-
dervisning i Fodselsvidenskaben.

— 3. Novbr, Justitsm. Skriv. ang. Understøttelse

til Undervisning i Fodselsviden-

skaben.
— 5, Decbr. Justitsm, Skriv. ang. Ret til Læge-

praxis.

1872. 13. Januar. Justitsm. Skriv. ang. en aarlig Under-
støttelse til Sygehuset i Reykja-
vik,

— 12, Febr. Forordn, for Island om Hospitals-

afgift af Fiskefangst.
—- 3. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang, aarlige Indberetninger om
Spedalske i Island.

1871. 22. Maj.

— 25. Maj.

— 4. Juli.

.
- 29. Juli.
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1872. 14, Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Godtgjorelse

til en Distriktslæge for Em-
bedsreiser.

— 5. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. den ved Frdg.

10. August 1868 foreskrevne

Afgift til den islandske Læge-
fond.

1873, 13. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Meddelelse af

jus practicandi i Island til en

Skibslæge.
— 31. Maj. Bekjendtgj. ang.de kliniske Kursus,

som de lægevidenskabelige Stu-

derende skulle gjennemgaa, for-

inden de stedes til Embeds-
examens 2. Del.

— 5. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Lægeundervis-
ningen og Lægevæsenet paa
Island.

— 1. August. Justitsm. Skriv, ang. det for de is-

landske Lægekandidater be-

falede Kursus paa den kgl.

Fodselsstiftelse i Kjobenhavn.
— 1. Septbr. Justitsm. Skriv, vedror. det med

Landfysikatet forenede Læge-
distrikt m. V,

Lssteafgift, bg Skatter og Afgifter.

Ldnninger, se Embeder, Embedsmænd.

Maal og Vægt, se Mont, Maal og Vægt.

Handtalsthingene, se Embeder, Embedsmænd, Tbingsteder,

Matrikel,

jfr. Jordegods-Administration, Jordtaxation, Kapitelstaxter.

1871. 31. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. det kgl. Jorde-

gods i Vesterskaptafells Syssel.

Miner, Mineraller.

1871. 22. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869 L

— 9. August. Justitsm, Skriv, ang. Forpagtning

af Landskassens Fjerdedel af

Dobbeltspatbminen i Helgu-
sta&afjall.
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1872. 6. Juli, Justitsm. Skriv, ang. Forpagtning

af de Landskassen tilborende

Svovllejer i Thingo Syssel (med
den heroin oprettede Kontrakt
af 13. April s. A.)-

— 7. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Dobbeltspath-

minen i Helgusta&afjall.

1873. 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871 I.

— 5. Juli, Justitsm. Skriv. ang. Dobbeltspath-

minen i Helgusta&afjall,

Ministerierne, jfr. Forfatning.

1873. 8. Novbr. Bekjendtgj. om, at Post- og Tele-

grafvæsenet fra 17. Novbr. 1873
henlægges under Indenrigsmi-

nisteriet.

1874. 14. Juli. Bekjendtgj. ang. Oprettelsen af et

Ministerinm for Island og For-
delingen af de under det hidtil-

værende islandske Departement
henhorende Forretninger.

MSnt Maal og, Vægt,

jfr. Finanser, Nationalbanken, Pengevæsen.

1872. 18. Decbr. Montkonvention mellem Danmark og

Sverrig og Norge.

1873. 26. Juni. Bekjendtgj. ang. Afsluttelsen af en

Konvention mellem Danmark
og Sverrig ang. et for begge

Rigerne fælles paa Guld^grundet

Montsystem.
— 17. Juli. Instruktioner for Montmesteren og

Guardeinen ved den kgl. Mont
i Kjobenhavn.

— 24. Septbr. Bekjendtgj. ang. Betalingen for

Smeltning af Guld og Solv ved
Monten i Kjobenhavn.

— 25. Septbr. Bekjendtgj., hvorved Montlov af 23.

Maj 1873 kundgjores paa Is-

land.

— 29. Decbr. Bekjendtgj. for Island ang. Præget
for de 10- og 20-Kroner, som
udmontes i Guld i Henhold til

Montloven af 23. Maj 1873 m. v.
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Bekjendtgj. for Island om Tids-

punktet for Indforeisen af den
nye Regningsenhed efter Mont-
loven af 23. Maj 1873.

Bekjendtgj, for Island ang. Præget
for de 1-, 2-, 5-, 10- og250re.
stykker, som udmontes i Hen-
hold til Montloven af 23. Maj
1873.

Nationalbanken, jfr. Finanser, Fengevæsen.

1871. 9. Decbr. Kundgj. ang. nye 5 Rigsdalersedler,

som af Nationalbanken sættes

i Omlob.

1872. 19. Juli. Kundgj. anff. nye 10 Rigsdalersedler,

som af Nationalbanken sættes

i Omlob.
— 11. Novbr. Kundgj. ang, nye 20 Rigsdalersedler,

som af Nationalbanken sættes

i Omlob.

1873. 21. Marts. Kundgj. ang. nye 50 Rigsdalersedler,
som af Nationalbanken sættes

i Omlob.— 20. Decbr. Kundgj. ang. Bestemmelser for Fun-
deringen af Nationalbankens
Sedler.

Navigationsskole, se Skolevæsen.

Obligationer, se Finanser, Statsforskrivninger.

1874. 6. Juni.

— 6. Juni.

Oldsager.

1871. 22. Maj. Kgl, Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869
II— 6.

1873. 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne a£ dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871
II—6.

1874. 19. Maj. Justitsm. Skriv. ang. den tidligere

Domkirke i Skålholt tilhorende

Kalk og Patina.

Oppebiirseler, se Embeder, Embedsmænd, Finanser, Regnskabs-

væsen, Skatter og Afgifter.

Fastoralseminariet, se Skolevæsen
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Pengevæsen,

jfr. Finanser, Mont, Maal og Vægt, Nationalbanken.

1871. 9. Decbr. Kundgj. ang. nye 5 Rigsdalersedler

som af Nationalbanken sættes

i Omlob,

1872. 19. Juli. Kundgj. ang. nye 10 Rigsdalersedler,

som af Nationalbanken sættes

i Omlob.
— 11, Novbr. Kundgj. om nye 20 Rigsdalersedler,

som af Nationalbanken sættes

i Omlob.
— 18. Decbr. Montkonvention mellem Danmark

og Sverrig og Norge.

1873. 21. Marts, Kundgj. ang. nye 50 Rigsdalersedler,

som af Nationalbanken sættes

i Omlob.
— 26. Juni. Bekjendtgj. ang. Åfsluttelsen af en

Konvention mellem Danmark
og Sverrig ang. et for begge

Rigerne fælles paaGuld grundet

M5ntsystem.
— 17. Juli. Instruktioner for Montmesteren og

Guardeinen ved den kgL Mont
i Kjobenhavn.

— 25. Septbr. Bekjendtgj., hvorved Montlov af 23.

Maj 1873 kundgjores paa Is-

land.

— 29. Decbr. Bekjendtgj. for Island ang. Præget
for de 10- og 20-Kroner, der

udmontes i Guld i Henhold til

Montloven af 23. Maj 1873
m. V.

1874. 6. Juni. Bekjendtgj, for Island om Tids-

punktet for Indforeisen af den
nye Regningsenhed efter Mont-
loven af 23. Maj 1873.

— 6. Juni. Bekjendtgj, for Island ang. Præget
for de 1-, 2-, 5-, 10- og25 Ore-
stykker, som udmontes i Hen-
hold til Montloven af 23. Maj
1873.

Pensioner og UnderstSttelser,

jfr. Embeder, Embedsmænd, Finanser ra. v,

1871. 1. April. Forelobig Anordn, om Pension for

afskediget anden Assessor og
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Justitssekretær i den kgl. is-

landske Landsoverret Benedikt
Sveinsson.

— 16. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Udbetalingen af

islandske Pensioner samt om
pligtig Enkeforsorgelse,

— 27. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understottelse til en is-

landsk Præsteenke, der bor i

Kjobenhavn.

1872- 27. Januar. Forordn, om Pension for afskediget

anden Assessor og Justits-

sekretær i den kgl. islandske

Landsoverret, Benedikt Sveins-

son.

— 1. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Beregningen af en Præste-

enkes Pension.

1873. 23. Maj. Kgl Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871
II—3.

Postvæsen, jfr. Dampskibsfart,

1871. 5. Januar. Lov om Postvæsenet. — Uddrag,
— 3L Januar. Justitsm, Skriv. ang. Gratifikation

for Postexpedition.

— 28. Marts. Anordn, om Benyttelsen af Posterne.
— Uddrag. J-f L fZ -

— 1. Juni. Bekjendtgj. ang. Udvexling af Post-

anvisninger mellem Kongeriget

Danmark og det forenede Konge-

rige Storbritannien og Irland.

— 20. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Havneafgift af

Postdampskibe.— 21. Decbr. Bekjendtgj. ang. en direkte Posfc-

udvexling mellem Kongeriget

Danmark og de forenede Stater

af Amerika.

1772. 26. Febr. Forordn, om Postvæsenet paa Is-

land,

— 3. Maj. Bekjendtgj. om Postvæsenet paa

Island,

— 14. August. Justitsm. Skriv, ang. Udfærdigelsen

af Instruxer for Postexpedi-

t5rer og Brevsamlere i Island.
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1872. 28. Septbr.

— 26. Septbr.

— 31. Oktbr.

— 31 Oktbr.

— 24.(6.)Nov.

1. Decbr.

24. Decbr.

1873. 8. Febr.

28. Febr.

22. Marts.

28. Marts.

29. Marts.

16. April

24. April.

23. Maj.

Register.
H

Bekjendtgj. indeh. Bestemmelser om I

det gjensidige Forhold mellem ^
det almindelige danske og det .

.

særlige islandske Postvæsen.

Justitsm. Skriv. ang. Ordningen af

det indre islandske Postvæsen.

Instruktion forPostexpeditorer (Leifi-

arvisir fyrir p6stafgrei^)eadur).

Instruktion for Brevsamlere (Leibar-

visir fyrir brjefhirbingarmenn).

Reglement for Udforelse af Be-
kjendtgjorelsen af 26. Septbr.

1872 om det gjensidige Forhold
mellem det almindelige danske og
det særlige islandske Postvæsen
(med islandsk Oversættelse).

Bekjendtgj. fra Stiftamtmanden over

Island vedrorende Postvæsenet
(Augi;^sing fra stiptamtmann-
inum yfir Islandi vi&vikjandi

postmålum),

Bekjendtgj. ang. Portoen for Breve
mellem Danmark og Storbri-

tannien og Irland.

Justitsm. Skriv. ang. Oprettelsen af

en Postexpedition paa Prest-
bakki.

Justitsm. Skriv. ang. Udfærdigelsen

af 3 Skillings Frimærker.
Bekjendtgj. om nye Postfrimærker.

Bekjendtgj. om Portoen for Breve
m. V. mellem Danmark og Rus-
land.

Bekjendtgj. om Portoen for trykte

Sager under Kors- eller En-
keltbaand m. v. fra Danmark
til Sverrig.

Justitsm. Skriv. ang. Postforsendelse

med det islandske Stationsskib

»Fylla«.

Justitsm. Bekjendtgj. ang. Opret-
telsen af et Brevsamlingssted

i Osterskaptafells Syssel.

Kgl. Bekjendtgj, til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender 1871
II in fine.
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1873. 17. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Godtgjorelse

til Embedsmænd for Ophor af

Portofrihed.

— 29. Juli. Bekjendtgj. om Portoen for Tryk-
sager og Vareprover mellem
Danmark og Tyskland m. v.

— 28. August. Bekjendtgj. ang Portoen for Tryk-
sager og Vareprover fra Dan-
mark til Nederlandene.

— 26. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Forandring i

Bekjendtgj, 3. Maj 1872 om
Postvæsenet paa Island.

— 29. Decbr. Bekjendtgj. ang. Portoen for Breve

m. V. mellem Danmark, Sverrig

og Norge.

1874. 22, Januar. Justitsm. Skriv. ang. Forandring i

Bekjendtgj. 3. Maj 1872 om
Postvæsenet paa Island.

— 19. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Forandring i

Bekjendtgj. 3. Maj 1872 om
Postvæsenet paa Island,

— 3. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Omskrivning

til Kroneraont af Taxterne i

Bekjendtgj. af 26. Sept. 1872
om det gjensidige Forhold mel-

lem det almindelige danske og

det særlige islandske Post-

væsen.
— 24. Juli, Justitsm. Skriv, ang. Forholdet mel-

lem Islands Jordebogskasse og

den danske Finanshovedkasse,
hvad Postmellemværendet an-
gaar,

Præste&ald,

jfr. Embeder, Embedsmænd, Geistligheden, Kirker.

1871. 3. Juli, Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Forening af Præstekald i

Dala Provsti.

— 4. Juli. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Forening af Præstekald i

Ofjords Syssel.

1572. 28. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Indtægtsnydelse af et

Præstekald.



1872. 21. Juni. Kirke- og Dndervisningsm, Skriv.

ang. Udvisning af Brugsjord til

Præsten i Flato.

— 22. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Salg af den Kof Kirke
tilhorende Jord Haukssta&ir i

Vopnafjorden.
— 27. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Nedlæggelse af Helga-
stabir Kirke og Menighedens
Forening med Einarsta&ir Kirke-
sogn.

— 1. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Beregningen af en Præste-
enkes Pension.— 25. Oktbr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. geistlige Embeders Be-
sættelse.

1873. 25. Oktbr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Mageskifte af 2 Jordpar-
celler.

Præster, se Embeder, Embedsmænd, Geistligheden.

Præsteskolen, se Skolevæsen.

Regieringens Forelse, se Kongen, Kongehuset, StatBforfatning,

Regnskabsvæsen, jfr. Finanser.

1871. 2. Januar. Lov om Islands forfatningsmæssige

Stilling i Riget.
— 4. Marts. Justitsm. Skriv, ang. Overslaget over

Islands Indtægter og Udgifter

i Regnskabsaaret fra 1. April

1871 til 31. Marts 1872.— 4. Marts. Bekjendtgj. indeh. Overslag over

Islands Indtægter og Udgifter

i Regnskabsaaret fra 1. April

1871 til 31. Marts 1-872.

— 15. April. Justitsm. Skriv. ang. Forholdet

mellem Finanshovedkassen i

Kjobenhavn og Islands Jorde-

bogskasse.
— 11. Septbr, Justitsm. Skriv, ang. Forholdet mel-

lem Islands Jordebogskasse og

Finanskovedkassen i Kjoben-
havn.



Begister. 895

1871. 15- Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Regnskabers
Aflæggelse.

— 30. Septbr. Statsregnskab for Finansaaret 1870-
1871.

1872. 12. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Refusion af Ål-

thingsomkostninger.
— 26. Febr. Overslag over Islands Indtægter og

Udgifter i Regnskabsaaret fra

den 1. April 1872 til 31. Marts
1873.

— 13. April. Justitsm. Cirk. ang. Aflæggelsen af

det i Forordn, for Island om
Afgift af Brændevin og andre

spirituose Drikkevarer af 26.

Febr. 1872 § 10 anordnede
Regnskab.

— 9. August. Justitsm. Skriv. ang. Honorar for

Regnskabsforelse for visse Klo-
sterkirker.

— 7. Novbr, Justitsm. Skriv, ang, forskjellige For-
anstaltninger til Ordningen af

den indenlandske Statsgjæld.

1873. 4. Januar, Regnskabsoversigt over Islands Ind-
tægter og Udgifter i Regn-
skabsaaret fra 1. April 1871
til 31. Marts 1872.

— 13. Febr. Reglement indeh. nærmere Bestem-
melser om det offentlige Regn-
skabs- og Oppeborselsvæsen i

Island.

— 26. Febr. Overslag over Islands Indtægter og

Udgifter i Regnskabsaaret fra

1. April til 31. 'Decbr. 1873.— 5. Marts. Justitsm. Skriv. ang. det islandske

Regnskabsvæsen.
— 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871
II- 1.— 31. Oktbr. Overslag over Islands Indtægter og

Udgifter i Aaret fra 1. Januar

til 31. Decbr. 1874.
1874. 10. April. Regnskabsoversigt over Islands Ind-

tægter og Udgifter i Regnskabs-
aaret fra 1. April 1872 til 31.

Marts 1873.



896 Kegister,

1874. 24. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Forholdet mel-
lem Islands Jordebogskasse og
den danske Finanshovedkasse,
hvad Postmellemværendet an-
gåar.

Repartitionsfond.

1871. 5. Januar. Justitsm. Skriv, ang, Kjob af kirur-

giske Instrumenter til et Læge-
embede mod Refusion af ved-
kommende Amts Repartitions-

fond.

— 25. Maj. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Omkostningerne ved is-

landske dovstumme Borns Un-
dervisning*

— 26. Juni, Justitsm. Skriv. ang. Befordrings-

omkostninger for en Dovstum.
— 29. Juli Justitsm. Skriv, ang, Kjob af kirur-

giske Instrumenter til et Læge-
embede mod Refusion af ved-
kommende Amtsrepartitions-

fond,— 21. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Amtmændenes
Pligt til at svare Bidrag til

Amtsrepartitionsfondene.

1872. 26. Febr. Forordn, for Island om Dovstummes
Undervisning m. v,

— 22. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Refusion af

Omkostningerne ved en For-
bedringshusfanges Kur og Pleje-

— 10. DeQbr. Justitsm. Skriv. ang. Boder for

Overtrædelse af Karantæne-
bestemmelser,

Repperne, jfr, Kommunalvæsen, Justits- og Politivæsen.

1872. 4. Maj. Forordn, om de islandske Land-
kommuners Styrelse.

— 4. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Thingsstedet

i Vester-Eyja^alla Rep.

Retter, Rettergang, Retsvæsen,

jfr. Justits- og Politivæsen, Krimihalvæsen.

1871. 15. April, Justitsm. Skriv. ang. Fremgangs-

maaden ved Appel til Over-

retten af Justitssager.
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1873. 16. ApriL Justitsra. Skriv. ang. Salg af det

den islandske Justitskasse til-

horende Landsoverretshus i

Reykjavik m. v.

— 27. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Prokurator-

salærer for Udforeisen af of-

fentlige Sager.

— 25. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Salg af to

Landsoverretshuset i Reykjavik
tilhorende Jordparceller.

1874. 26. Maj. Justitsm« Skriv. ang. Forstaaelsen

af kgl. Resol. af 25. Septbr.

1816 om Lon for de konsti-

tuerede Dommere ved Lands-
overretten i Island.

Reykjavik,

jfr, Kjobstæder, Kommunalvæsen, Skolevæsen m. v.

1871. 22. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869
II—5, 6 og 9.

24, Maj, Justitsm. Skriv, ang. Kjob af e

Grundstykke til Strafanstalten

i Reykjavik.

1872. 13. Januar. Justitsm. Skriv. ang. en aarlig Un-
derstottelse til Sygehuset i

Reykjavik.
— 15. April. Justitsm. Skriv. ang. Afhændelsen

til Byggegrund af Parceller af

det til Stiftamtmandsboligen

borende Tun.
— 20. April. Forordn, om Bestyrelsen af Kjob-

staden Reykjaviks kommanale
Anliggender.

— 15. August, Justitsm. Skriv. ang. Reykjavik
Kjobstadfi Indlemmelse under
den almindelige Brandforsikring

for Kjobstadbygninger i Dan-
mark,— 9. Oktbr. Reykjavik Kjobstads Kommunal-
vedtægt (Samj)ykkt um stjorn

bæjarmålefoa i Reykjavik).
— 6. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. et Havneregle-

ment for Reykjavik Kjobstad
(med selve Havnereglementet).

XXL B. 57
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1873. 16. April. Jnstitsm. Skriv. ang. Salg af det

den islandske Justitskasse til-

horende Landsoverretshns i

Reykjavik m. v.

— 17. Maj. Justitsm. Skriv, ang. Stadfæstelse

afVedtægter for den i Reykjavik
oprettede Sparekasse m. v,

— 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871
II—6.

— 25. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Salg af to

Landsoverretshuset i Reykjavik
tilhorende Jordparceller.

1874. 14. Febr. Lov om Bemyndigelse for Kjob-
stædernes almindelige Brand-
forsikring til at optage Byg-
ninger i Kjobstaden Reykjavik.

— 14. Febr- Forordn, om Kjobstaden Reykjaviks
Brandforsikringsvæsen m; m.

— 28. Febr. Anordn, om Fuldbyrdelsen afStraf-

arbeide i Strafanstalten i Reykja-
vik.

— 28. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Strafanstalten

i Reykjavik.

Sagførere,

jfr. Embeder, EmbedBmænd, Retter, Rettergang, RetBvæsen m. v.

1873. 27. Maj. Justitsm. Skriv, ang. Prokurator-

salærer for Udforeisen af of-

fentlige Sager.

Slndsygeanitalt, se Lægevæsen.

Skabsygdom, se Faar, Faareavl, Faareskab, Landvæsen.

Skatter og Afgifter.

jfr. Finanser, Handel og Skibsfart, Regnskabsvæsen m. v.

1871. 27. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Vejbidragenes

Anvendelse til Vejforbedringer.

— 1, Marts. Justitsm. Skriv., om Althingsskat

bor beregnes af Afgift af Han-
delsetablissementer m. v.

— 4. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Tilkjobsafgift

og Indregistrering af et Skib.

— 15. April. Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen

af § 2 i Forordn, om Foran-
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dring i Bestemmelserne om
Erlæggelsen af de saakaldte

Hospitalslodder i Island af 10.

August 1868.

Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om
Losning af Sopas og om Kla-
reringsgebyr.

Kirke- og Undervisningsm. Skriv,

ang. Eftergivelse af Gebyr for

Konfirmation paa et Kaldsbrev.

Justitsm. Skriv, ang. Tiendebereg-
ningen.

Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Fiskerskibes Forpligtelse til

at lose islandsk Sopas.
— 7, August. Justitsm. Skriv, ang. Læsteafgift

samt Klareringsgebyr for et

Fiskerskib.

— 11. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Gebyrer for Embedsbe-
stallinger.

— 20. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Kongetiende
af Jorden Mo&rudalur.

— 21. Septbr, Justitsm. Skriv. ang. Amtmændenes
Pligt til at svare Bidrag til

Amtsrepartitionsfondene.

— 20. Oktbr. Justitsm, Skriv. ang. Havneafgift af

Postdampskibe.

1872. 12. Febr. Forordn, for Island om Hospitals-

afgift af Fiskefangst.

— 21. Pebr, Bekjendtgj. ang. Opkrævningen af

den i Forordn, om Oprettelsen

af Landbrugsskoler i Island af

12. Febr. 1872 ommeldte Afgift.

1872. 26. Febr. Forordn, for Island om Afgift af

Brændevin og andre spirituose

Drikkevarer.
29. Febr, Justitsm, Skriv. ang. Præsters Pligt

til at yde Bidrag til Vejenes

Vedligeholdelse i Island.

— 21. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Opkrævningen
af den ved Frdg. 26. Febr. 1872
bestemte Afgift af Brændevin
og andre spirituose Drikke-
varer.

— 21. Marts. Justitsm. Skriv, til Udenrigsmini-

steriet ang. det Samme,

57*

1871. 22. Juni.

— 27. Juni.

— 29. Juni.

— 12. Juli.
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1872. 13. April. Jnstitsm. Cirk. ang. Aflæggelsen af

det i Forordn, for Island om
Afgift af Brændevin og andre
spirituose Drikkevarer af 26.

Febr. 1872 § 10 anordnede
Regnskab.

— 6. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Tidsgrænsen for

Anvendelsen af Forordn, om
Afgift af Brændevin m. v, af

26. Febr. 1872.
— 13. Maj, Jnstitsm. Skriv. ang. Præsters For-

pligtelse til at erlægge det i

i Forordn, om Vejvæsenet i

Island af 15. Marts 1861 § 16
omhandlede Vejbidrag.

— 18. Maj. Generaldir. for Skattev. Skriv. ang.

Anforelsen paa Toldsedlerne af

Vin og Brændevin m. v., der

findes i Skibe, som ndklareres

til Island.

— 23. Maj, Kirke- og Dndervisningsm. Skriv.

ang. Biskoppens Forpligtelse

til at svare Rangskat.
— 9. August. Justitsm. Skriv. ang. Fritagelse for

at svare Rangskat.
— 7. Septbr. Jnstitsm. Skriv, om, hvorvidt Per-

soner, der nyde Fattigunder-

stotteJse, skulle erlægge Extra-

bidrag til Fattige.

— 5. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. den ved Frdg.

10. Aug. 1868 foreskrevne Af-
gift til den islandske Læge-
fond.

— 6. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. et Havne-
reglement for Reykjavik Kjob-

stad (med selve Havneregle-

mentet).

1873. 18. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal

om Fritagelse for Læsteafgift

af Hvalfangerskibe,
— 27. Febr, Justitsm. Skriv. ang. vedkommende

Embedsmænds Kontrol med
Tiendeangivelserne.

— 28. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Fritagelse for

at svare Kongetiende af Jorden

Mo&rudalur.
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1873. 15. Marts. Jastitsm. Skriv. ang. Forordn, for

Island af 26. Febr. 1872 om
Afgift af Brændevin og andre
spirituose Drikkevarer.

— 15. Marts. Justitsm. Cirk. ang. Beregningen af

den ved Frdg. 26. Febr. 1872
bestemte Afgift af Brændevin
og andre spirituose Drikkevarer.

— 25, Marts. Jastitsm. Skriv, ang. Forordn, for

Island 26. Febr. 1872 om Af-
gift af Brændevin og andre
spirituose Drikkevarer.

— 15. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Fritagelse for

at svare Kongetiende af Jorden
Mo&rudalur.

— 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender 1871 1.

— 5. Juli, Justitsm. Skriv. ang. Forordn, for

Island 26. Febr. 1872 om Af-
gift af Brændevin og andre

spirituose Drikkevarer.
— 25. Juli. Justitsm. Skriv. ang. den ved Frdg.

om Fremmedes Fiskeri under
Island af 12. Febr. 1872 § 3
bestemte Afgift af fremmede
Fiskerskibe.

— 4. August. Justitsm. Skriv. ang. Frdg. for Is-

land af 26. Febr. 1872 om Afgift

af Brændevin og andre spiri-

tuose Drikkevarer.
— 6. Novbr. Justitsm; Skriv. ang. Skatteplig-

tens Grænser.
— 8. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Specifikation

af Sysselintrader,

1874. 21. April. Justitsm. Skriv. ang. Frdg. for Is-

land af 26. Febr. 1872 om Af-
gift af Brændevin og andre spi-

rituose Drikkevarer.

Skibes Nationalisering. Haaling, Registrering,

jfr. Handel og Skibsfart, Skatter og Afgifter, Sofart,

1871, 4. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Tilkjobsafgift

og Indregistrering af et Skib.

1872. 12. Januar, Justitsm. Skriv. ang. Registrerings-

forretninger.
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1872. 23. Decbr. Bekjendtgj. ang. danske Skibes Fri-

tagelse for Ommaaling i for-

skjellige fremmede Havne.

1873. 6, Septbr. Bekjendtgj, ang. en mellem Dan-
mark og Italien afsluttet De-
klaration om Skibes Maaling,

— 29, Oktbr, Bekjendtgj. ang, danske Skibes Fri-

tagelse for Ommaaling i franske

Havne.

Skibsfart, se Handel og Skibsfart.

Skiftevssen, se Årr og Skifte.

Skolevæsen.

1871. 25. April. Bekjendtgjorelse om forelobig Op-
hævelse af de hidtil gjældende
Bestemmelser om Deltagelse i

Censuren ved Universitetets

Embedsexaminer.
— 22. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869
n—3, 4, 5, 7 og 9.

— 25. Maj. Kirke- og Undervisningsm, Skriv.

ang. Omkostningerne ved is-

landske dovstumme Boms Un-
dervisning.

— 30. Juni. Anordn, ang. nogle Forandringer i

Frdg. af 26. Januar 1821 og

30* Decbr. 1839 om det juridiske

Studium ved Kjobenhavns Uni-
versitet.

— 4. Juli. Justitsm. Skriv, ang. Anordning af

propædeutisk Examen for Elever
ved Lægeskolen i Reykjavik.

— 31. Oktbr. Bekjendtgj. om de i Island exami-
nerede Lægekandidaters Under-
visning i Fodselsvidenskaben,

— 6. Novbr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Uddelingen af Husleje-

portioner til Pastoralsemina-

riets Alumner.
1872. 12. Febr. Forordn, om Oprettelsen af Land-

brugsskoler i Island.
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1872. 21. Febr. Bekjendtgj. om Opkrævningen af

den i Forordn, om Oprettelsen

af Landbrugsskoler i Island af

12. Febr. 1872 ommeldte Af-
gift.

— 26. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Forandring i det provi-

soriske Regulativ for Dan-
nelsesanstalten for vordende
Geistlige i Island af 30. Juli

1850.
— 26. Febr. Forordn, for Island om Dovstummes

Undervisniijg m. v.

— 29. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Honoraret for Dovstnmme-
undervisningen i Island.

— 25. Maj. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Åfgangsexamen ved Pa-
storalseminariet som Betingelse

for at ordineres som Præst,

1873. 23. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869
II—5 og 7.

— 27. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Honorar for Undervisning

af Dovsturame i Island.

— 5. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Lægeunder-
visningen og Lægevæsenet i

Island.

. — 1. August. Justitsm. Skriv. ang. det for de is-

landske Lægekandidater be-
falede Kursus paa den kgl.

Fodselsstiftelse i Kjobenhavn.
— 25. Oktbr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Adgang til præstelig Vielse

i Island.

1874. 3. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Konfirmation

i/paa Fundats for Johannes

/ Kristjånsson's Understottelses-

fond for fattige lærvillige Land-
brugselever i Helgasta&ir, Husa-
vik og Ljosavatn Repper.

— 18. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Konfirmation

paa Fundats for det Orum &
Wulffske Understottelsesfond.
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Iparekasser.

1873. 20. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Stadfæstelse

af Vedtægter for den IReykjavik

oprettede Sparekasse m. v.

1874. 5. Januar. Forordn, om nogle Begunstigelser

for Sparekasser i Island.

Spedalske, bb Lægevæsen, Statistik.

Statistik, j£r> Kapitelstaxter.

1872. 3. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang, aarlige Indberetninger om
Spedalske i Island.

Statsforfatning, se Forfatning.

Statsforskrivninger. jfr. Finanser.

1871. 28. Januar. Lov om Forældelse af Statsforskriv-

ninger.

— 12. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Statsobligatio-

ners Forsyning med nyeRente-
koupons.

1872. 7. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. forskjellige

Foranstaltninger til Ordningen
af den indenlandske Statsgjæld.

1873. 31. Januar. Bekjendtgj. om Ombytning af uop-
sigelige indenlandske Stats-

forskrivninger.

1874. 28. Febr. Lov om Bemyndigelse til at udstede

Statsobligationer med Rente-
terminer IL Marts og 11. Sept.

— 28. Febr. Lov om nogle Forholdsregler i An-
ledning af Ombytning af Stats-

fonds- og Bankfondsbeviser.
— 19. Juni, Bekjendtgj. ang. Udfærdigelsen af

Statsobligationer i Kronemont
og med Renteterminer den 11.

Marts og 11. Septbr. m. m.

StatSgjsld, se Finanser, Statsforskrivninger.

Stiftamtmand, se Embeder, Embedsmænd.

Strafanstalter, jfr. Fængsler, Kriminalvæsen.

1871. 4. Marts. Forordn, om Opforeisen af en Straf-

anstalt s ain t af Fængsler i

Island.
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1871, 24. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Kjob af et

Grundstykke for Strafanstalten

i Reykjavik.

1873. 8. August. Justitsm. Skriv. ang. Arrestfor-

vareren ved Strafanstalten i

Reykjavik m. v.

1874. 5. Januar. Forordn, om den Bestyrelsen for

Strafanstalten i Island tilkom-

mende Straffemyndighed.
— 28. Febr, Anordn, om Fuldbyrdelsen af Straf-

arbeide i Strafanst. i Reykjavik.
— 28. Febr. Justitsm. Skriv, ang. Strafanstalten

i Reykjavik.

StraffeVffiSen, se KriminalTæseD.

Strandinger, jfr. Handel og Skibsfart.

14. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. fremmede Skibes

Havari eller Strandinger paa
Islands Kyster.

25. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Udbetaling af

Nettoprovenuet af det Bjærgede
i visse Strandingstilfælde.

Svovlldjer jfr. Mineraller.

Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869 1.

Justitsm. Skriv. ang. Forpagtningen
af de Landskassen tilhorende

Svovllejer i Thingo Syssel (med
den herom oprettede Kontrakt).

Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1871 L

Sysseler, Sysselmændt jfr. Embeder, Embedsmænd m. v.

1871. 4. Marts. Justitsm. Skriv. ang. forandret Sys-
selinddeling i Vestamtet.

— 22, Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869 I,

— 18. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Forening af

Myra og Borgarfjords Sysseler.

1872. 4. Maj. Forordn, om de islandske Land-
kommuners Styrelse.

1871.

1872.

1871. 22. Maj.

1872. 6. Juli.

1873. 23. Maj.
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S5fart,

jfr. Handel og Skibsfart, Traktater m, t.

1871. 22. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Losning af Sopas og om
Klareringsgebyr.

— 12. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Fiskerskibes Forpligtelse til

at iose islandsk Sopas.
— 14. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. fremmede Skibes

Havari eller Strandinger paa
Islands Kyster.

— 8. Decbr, Justitsm. Skriv. ang. Fremmedes
Ret til Hvalfangst under Is-

land ra. V.

1872. 22. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger mod britiske Sofolks

Overgreb under Island.

— 12. Febr. Forordn, om Fremmedes Fiskeri

under Island m. v.

— 15. April, Justitsm. Skriv, vedroreude Skibs-

farten paa Island m. v.— 4. Maj. Justitsm, Skriv. ang. Istandsættelse

af det paa Skagen ved Ind-

seilingen til Faxebugten an-
bragte Somærke.

— 25. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Udbetaling af

Nettoprovenuet af det Bjærgede
i visse Strandingstilfælde.

— 23, Decbr. Bekjendtgj. ang. danske Skibes Fri-

tagelse for Ommaaling i for-

skjellige fremmede Havne.

Sdpas, se Handel og Skibsfart, Sofart.

seterritoriet, jfr. Fiskeri m. v.

1871. 22. Maj. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget.ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1869
11-10.

— 8. Decbr. Justitsm. Skriv. ang. Fremmedes Ret
til Hvalfangst under Island m, v.

,
— 12. Febr, Forordn, om Fremmedes Fiskeri

under Island m. v.

— 26. Marts. Justitsm. Skriv. ang. fremmede Na-
tioners Fiskeri under Island.
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Thingsteder, jfr. Embeder, EmbedBmænd, Repperne.

1872. 4. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Thingstedet

paa Vester-Eyjafjalla Rep.

Tiende, se Skatter og Afgifter.

Told, ToldTffisen, se Handel og Skibsfart, Skatter og Afgifter.

Traktater.

1871. 19. Januar, Bekjendtgj. om Afdragsrettens fuld-

stændige Ophævelse mellem
Kongeriget Danmark og Stor-
hertogdommet Baden.

— 21. Januar, Bekjendtgj. ang. Ophævelse af den
mellem Kongeriget Danmark
paa den ene Side og Hertug-
dommerne Slesvig og Holsten

paa den anden Side bestaaende

Overenskomst med Hensyn til

Erstatning for ydet Fattighjælp.
— 1. Juni. Bekjendtgj. ang. Udvexling af Post-

anvisninger mellem Kongeriget

Danmark og det forenede Konge-
rige Storbritannien og Irland.— 21. Decbr, Bekjendtgj. om en direkte Post-
udvexling mellem Kongeriget

Danmark og de forenede Stater

af Amerika.
1872. 18. Decbr. Montkonvention mellem Danmark og

Sverrig og Norge.
— 23. Decbr, Bekjendtgj. ang. danske Skibes Fri-

tagelse for Ommaaling i for-

skjellige fremmede Havne
1873. 18. Marts, Patent ang. en med de forenede

Amerikanske Slater afsluttet

Konvention om de i de for-

enede Stater naturaliserede

danske Undersaatter og de i

Danmark naturaliserede ame-
rikanske Borgeres Retsstilling.

— 17. Maj. Kundgj. ang. en med det forenede

Kongerige Storbritannien og Ir-

land afsluttet Konvention om
gjensidig Udlevering af For-
brydere,

— 26. Juni. Bekjendtgj, ang. Afsluttelsen af en

Konvention mellem Danmark
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og Sverrig ang. et for begge

Rigerne fælles paaGuld grundet

Montsystem.

1873. 6. Septbr. Bekjendtgj. ang. en mellem Dan-
mark og Italien afsluttet De-
klaration OEQ Skibes Maaliag^

— 30. Septbr. Bekjendtgj. ang. en mellem Konge-
riget Danmark og Kongeriget

Italien afsluttet Konvention om
gjensidig Udlevering af For-
brydere.

— 29. Oktbr. Bekjendtgj. ang. danske Skibes Fri-

tagelse for Ommaaling i franske

Havne.
— 19. Decbr. Bekjendtgj. ang. en mellem Dan-

mark og det tyske Rige af-

sluttet Overenskomst ang. Be-
handling af trængende Under-
saatter m, v.

Tyendevæsen.

1871. 10, Juli. Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen af

af § 12 i Frdg, om Losemænd
og Husmænd i Island af 26.

Maj 1863.

UnderstCttelser og Laan af offentlige Hidler.

1871. 3. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Understottelse

til Undervisning i FSdselsviden-

skaben.
— 6. Novbr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv*

ang. Uddelingen af Husleje-

hjælp til Pastoralseminariets

Alumner.

1872. 13. Januar. Justitsm. Skriv. ang. en aarlig

Understottelso til Sygehuset i

Reykjavik.
— 29. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Honorar for Dovstumme-
undervisningen i Island,

1873. 27. Juni. Kirke- og Undervisningsm, Skriv.

ang. det Samme.
— 30. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Fordelingen af

det paa det aarlige Overslag

over Islands Indtægter og Ud-
gifter til uforudsete og tilfældige

tJdgifter normerede Belob.

•
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Undervisning, se Skolevæsen.

Universitetet, jfr. Skolevæsen.

1871. 25, April. Bekjendtgj. om forelobig Ophævelse
af de hidtil gjældende Bestem-
melser om Deltagelse i Cen-
suren ved Universitetets Em-
bedsexaminer.

— 30. Juni. Anordn, ang. nogle Forandringer i

Frdg. af 26. Januar 1821 og
30. Decbr. 1839 om det juri-

diske Studium ved Kjobenhavns
Universitet.

— 30. August. Bekjendtgj. ang. Ophævelse af den
med Doktorgraden i de for-

skjellige Fakulteter ved Uni-
versitetet forbundne Rang.

— 8. Septbr. Bekjendtgj. om Forandringer i den
filosofiske Prove ved Univer-
sitetet.

— 16. Novbr. Regler for Karakterbestemmelsen
ved den fuldstændige juridiske

Embedsexamen og ved den ju-

ridiske Examen for Ustuderede.

1872. 8. Januar. Lov om Ophævelse af den af Lov-
givningen i visse Forhold stil-

lede Fordring paa Aflæggelsen

af en praktisk juridisk Prove.

1873. 1. Marts. Bekjendtgj. ang. Indretningen af en
Examen for Tandlæger under
det lægevidenskabelige Fakultet

ved Kjobenhavns Universitet.

— 31. Maj. Bekjendtgj. ang. de kliniske Kursus,

som de lægevidenskabelige Stu-

derende skulle gjennemgaa, for-

inden de stedes til Embeds-
examens 2. Del.

— 13. August. Bekjendtgj. ang. nogle forandrede

og nærmere Bestemmelser for

Afholdelsen af den filologisk-

historiske Skolelærerexamen ved
Universitetet.

1874. 22. Maj. Bekjendtgj. ang. Indretning af en
Tillægsexamen i dobbelt Ret-
fiing for Erhvervelsen af aka-
demisk Borgerret ved Kjoben-
havns Universitet uden Af-
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gangsexameQ ved de lærde

Skoler.

Vejveesen.

1871. 27. Januar. Jaatitsm. Skriv, ang. Vejbidragenes

Anvendelse til Vejforbedringer.

1872. 29. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Præsters Pligt

til at yde Bidrag til Bivejenes

Vedligeholdelse i Island.

— 13. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Præsters For-
pligtelse til at erlægge det i

Frdg. om Vejvæsenet i Island

af 15. Marts 1861 § 16 om-
handlede Vejbidrag.

Testmannberne.

1872. 5. Decbr. Justitsm. Skriv, ang. Salg af Huse-
bygninger paa Vestmannoerne,
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